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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0317/95 

Grozījums Nr.  95 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

līdz [seši gadi pēc šīs direktīvas 

transponēšanas] savā teritorijā būtiski 

samazinātu pielikuma A daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

patēriņu. 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

līdz [seši gadi pēc šīs direktīvas 

transponēšanas termiņa] savā teritorijā uz 

pusi (vismaz par 50 %) samazinātu 

pielikuma A daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

patēriņu. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0317/96 

Grozījums Nr.  96 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šie pasākumi var ietvert nacionālo patēriņa 

samazināšanas mērķrādītāju noteikšanu, 

pasākumus, ar ko nodrošina, ka 

tirdzniecības vietās galapatērētājam ir 

pieejamas atkalizmantojamas alternatīvas 

šiem izstrādājumiem, vai ekonomiskus 

instrumentus, ar ko, piemēram, nodrošina, 

ka tirdzniecības vietās galapatērētāji 

vienreizlietojamus plastmasas 

izstrādājumus nevar saņemt bez maksas. 

Šie pasākumi var atšķirties atkarībā no tā, 

kāda ir šā punkta pirmajā daļā minēto 

izstrādājumu vidiskā ietekme. 

Šie pasākumi var ietvert nacionālo patēriņa 

samazināšanas mērķrādītāju noteikšanu, 

pasākumus, ar ko nodrošina, ka 

galapatērētājam ir pieejamas 

atkalizmantojamas alternatīvas šiem 

izstrādājumiem, vai ekonomiskus 

instrumentus, ar ko, piemēram, nodrošina, 

ka tirdzniecības vietās galapatērētāji 

vienreizlietojamus plastmasas 

izstrādājumus nevar saņemt bez maksas. 

Šie pasākumi var atšķirties atkarībā no tā, 

kāda ir šā punkta pirmajā daļā minēto 

izstrādājumu vidiskā ietekme. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0317/97 

Grozījums Nr.  97 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, ar kuriem nosaka metodiku, kā 

aprēķina un verificē 1. punktā minēto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

patēriņa būtisko samazinājumu. Šo 

īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas minēta 16. panta 

2. punktā. 

2. Komisijai būtu jāpieņem 

īstenošanas akti, ar kuriem nosaka 

metodiku, kā aprēķina un verificē 1. punktā 

minēto vienreizlietojamo plastmasas 

izstrādājumu patēriņa samazinājumu. Šo 

īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas minēta 16. panta 

2. punktā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0317/98 

Grozījums Nr.  98 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr pasākumus, kas nepieciešami, lai 

izpildītu 5. pantu un 7. panta 1. punktu, 

piemēro no … [2 gadi pēc šīs direktīvas 

spēkā stāšanās], un pasākumus, kas 

nepieciešami, lai izpildītu 6. panta 

1. punktu — no [3 gadi pēc šīs direktīvas 

spēkā stāšanās]. 

Tomēr pasākumus, kas nepieciešami, lai 

izpildītu 5. pantu un 7. panta 1. punktu, 

piemēro no … [2 gadi pēc šīs direktīvas 

transponēšanas], un pasākumus, kas 

nepieciešami, lai izpildītu 6. panta 

1. punktu — no [3 gadi pēc šīs direktīvas 

transponēšanas]. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0317/99 

Grozījums Nr.  99 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– A daļa – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Dzērienu glāzītes — Dzērienu glāzes/krūzes, tostarp 

kompozītmateriāla glāzes/krūzes, kas 

paredzētas kafijas vai tējas līdzņemšanai, 

utt. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0317/100 

Grozījums Nr.  100 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– C daļa – 1.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - Kompozītmateriāla dzērienu tara, 

ieskaitot korķīšus un vāciņus 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0317/101 

Grozījums Nr.  101 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– F daļa – 1.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - Dzērienu glāzes/krūzes, tostarp 

kompozītmateriāla glāzes/krūzes 

Or. en 

 

 


