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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/95 

Muudatusettepanek  95 

Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et märkimisväärselt vähendada oma 

territooriumil lisa A osas loetletud 

ühekordsete plasttoodete tarbimist, 

hiljemalt... [kuus aastat pärast käesoleva 

direktiivi ülevõtmise lõppkuupäeva]. 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et poole võrra (vähemalt 50 %) vähendada 

oma territooriumil lisa A osas loetletud 

ühekordsete plasttoodete tarbimist, 

hiljemalt... [kuus aastat pärast käesoleva 

direktiivi ülevõtmise lõppkuupäeva]. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/96 

Muudatusettepanek  96 

Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Need meetmed võivad hõlmata riiklikke 

tarbimise vähendamise eesmärke, 

meetmeid, millega tagatakse, et 

müügikohas tehakse lõpptarbijale 

kättesaadavaks korduskasutatavad 

alternatiivid, ning majandushoobasid, 

millega tagatakse, et ühekordselt 

kasutatavaid plasttooteid ei pakuta 

lõpptarbijale müügikohas tasuta. Need 

meetmed võivad varieeruda sõltuvalt 

esimeses lõigus osutatud toodete 

keskkonnamõjust. 

Need meetmed võivad hõlmata riiklikke 

tarbimise vähendamise eesmärke, 

meetmeid, millega tagatakse, et 

lõpptarbijale tehakse kättesaadavaks 

korduskasutatavad alternatiivid, ning 

majandushoobasid, millega tagatakse, et 

ühekordselt kasutatavaid plasttooteid ei 

pakuta lõpptarbijale müügikohas tasuta. 

Need meetmed võivad varieeruda sõltuvalt 

esimeses lõigus osutatud toodete 

keskkonnamõjust. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/97 

Muudatusettepanek  97 

Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võib võtta vastu 

rakendusakti, milles sätestatakse 

metoodika lõikes 1 osutatud ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete tarbimise 

märkimisväärse vähenemise arvutamiseks 

ja tõendamiseks. Nimetatud rakendusakt 

võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

2. Komisjon peaks võtma vastu 

rakendusakti, milles sätestatakse 

metoodika lõikes 1 osutatud ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete tarbimise 

märkimisväärse vähenemise arvutamiseks 

ja tõendamiseks. Nimetatud rakendusakt 

võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/98 

Muudatusettepanek  98 

Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid rakendavad meetmeid, mis 

on vajalikud, et järgida artiklit 5 ja artikli 7 

lõiget 1 alates... [2 aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist] ning artikli 6 lõiget 1 

alates [3 aastat pärast käesoleva direktiivi 

jõustumist]. 

Liikmesriigid rakendavad meetmeid, mis 

on vajalikud, et järgida artiklit 5 ja artikli 7 

lõiget 1 alates... [2 aastat pärast käesoleva 

direktiivi ülevõtmist] ning artikli 6 lõiget 1 

alates [3 aastat pärast käesoleva direktiivi 

ülevõtmist]. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/99 

Muudatusettepanek  99 

Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Joogitopsid — Joogitopsid, sealhulgas 

komposiitmaterjalist topsid, st kohvi/tee 

kaasavõtmiseks jne 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/100 

Muudatusettepanek  100 

Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – C osa – taane 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Komposiitmaterjalist joogipakendid, 

sealhulgas nende korgid ja kaaned 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/101 

Muudatusettepanek  101 

Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – F osa – taane 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Joogitopsid, sealhulgas 

komposiitmaterjalist topsid 

Or. en 

 


