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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0317/95 

Ændringsforslag  95 

Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at opnå en betydelig 

reduktion af forbruget af 

engangsplastprodukter, der er anført i 

bilagets Del A på deres område, senest den 

... [seks år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv ]. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at opnå en halvering 

(mindst 50 %) af forbruget af 

engangsplastprodukter, der er anført i 

bilagets Del A, på deres område, senest den 

... [seks år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv]. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0317/96 

Ændringsforslag  96 

Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse foranstaltninger kan omfatte 

nationale mål for forbrugsreduktion, 

foranstaltninger til sikring af, at 

genanvendelige alternativer til disse 

produkter stilles til rådighed på salgsstedet 

for slutforbrugeren, økonomiske 

instrumenter såsom at sikre, at 

engangsplastprodukter ikke leveres gratis 

på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse 

foranstaltninger kan variere afhængigt af 

miljøbelastningen fra de produkter, der 

nævnes i første afsnit. 

Disse foranstaltninger kan omfatte 

nationale mål for forbrugsreduktion, 

foranstaltninger til sikring af, at 

genanvendelige alternativer til disse 

produkter stilles til rådighed for 

slutforbrugeren, økonomiske instrumenter 

såsom at sikre, at engangsplastprodukter 

ikke leveres gratis på salgsstedet til 

slutforbrugeren. Disse foranstaltninger kan 

variere afhængigt af miljøbelastningen fra 

de produkter, der nævnes i første afsnit. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0317/97 

Ændringsforslag  97 

Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen kan vedtage en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

metoden til beregning og verifikation af 

den betydelige reduktion af forbruget af de 

i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages i 

henhold til undersøgelsesproceduren, der er 

nævnt i artikel 16, stk. 2. 

2. Kommissionen bør vedtage en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

metoden til beregning og verifikation af 

reduktionen af forbruget af de i stk. 1 

omhandlede engangsplastprodukter. Denne 

gennemførelsesretsakt vedtages i henhold 

til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i 

artikel 16, stk. 2. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Ændringsforslag  98 

Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender dog de 

nødvendige foranstaltninger for at 

efterkomme artikel 5 og artikel 7, stk. 1, fra 

den ... [ 2 år efter dette direktivs 

ikrafttræden] og artikel 6, stk. 1, fra den ... 

[ 3 år efter dette direktivs ikrafttræden]. 

Medlemsstaterne anvender dog de 

nødvendige foranstaltninger for at 

efterkomme artikel 5 og artikel 7, stk. 1, fra 

den ... [to år efter gennemførelsen af dette 

direktiv] og artikel 6, stk. 1, fra den ... [tre 

år efter gennemførelsen af dette direktiv]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Ændringsforslag  99 

Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Drikkebægre — Drikkebægre, herunder 

drikkebægre i kompositmaterialer, f.eks. 

takeaway-kaffe-/tebægre osv. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Ændringsforslag  100 

Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del C – led 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – Drikkevarebeholdere af 

kompositmaterialer samt hætter og låg 

hertil 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Ændringsforslag  101 

Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del F – led 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – Drikkebægre, herunder bægre af 

kompositmaterialer 

Or. en 

 


