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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/95 

Τροπολογία  95 

Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος Α του παραρτήματος στην 

επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά 

την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της 

παρούσας οδηγίας]. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη μείωσης κατά το 

ήμισυ (τουλάχιστον 50 %) στην 

κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος 

Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους 

έως τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία 

λήξης της μεταφοράς της παρούσας 

οδηγίας]. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/96 

Τροπολογία  96 

Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης 

της κατανάλωσης, μέτρα που 

εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα στο σημείο πώλησης στον 

τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα 

που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται 

δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό 

καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 

ποικίλλουν ανάλογα με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο. 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης 

της κατανάλωσης, μέτρα που 

εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα στον τελικό καταναλωτή, ή 

οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι 

τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν 

παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης 

στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά 

μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/97 

Τροπολογία  97 

Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 

εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την 

επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της 

κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική 

πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει 

εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την 

επαλήθευση της μείωσης της κατανάλωσης 

των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν 

λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

Or. en 



 

AM\1166457EL.docx  PE624.162v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/98 

Τροπολογία  98 

Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με 

το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 

από την …[2 έτη μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 

παράγραφος 1 από την …[3 έτη μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με 

το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 

από την …[2 έτη μετά τη μεταφορά της 

παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] και 

με το άρθρο 6 παράγραφος 1 από την …[3 

έτη μετά τη μεταφορά της παρούσας 

οδηγίας στο εθνικό δίκαιο]. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/99 

Τροπολογία  99 

Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Α – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Κυπελλάκια — Κυπελλάκια, 

συμπεριλαμβανομένων σύνθετων 

κυπέλλων, δηλαδή κυπέλλων μεταφοράς 

καφέ/ τσαγιού κ.λπ. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/100 

Τροπολογία  100 

Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Γ – περίπτωση 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Σύνθετοι περιέκτες ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και 

των καλυμμάτων τους 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/101 

Τροπολογία  101 

Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος ΣΤ – περίπτωση 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Κυπελλάκια, 

συμπεριλαμβανομένων σύνθετων 

κυπέλλων 

Or. en 

 


