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18.10.2018 A8-0317/95 

Poprawka  95 

Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki na rzecz znacznego 

ograniczenia stosowania na swoim 

terytorium produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części A załącznika do 

dnia … [six years after the end-date for 

transposition of this Directive] r. 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, by ograniczyć o połowę 

(co najmniej 50 %) stosowanie na ich 

terytorium produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części A załącznika do 

dnia … [six years after the end-date for 

transposition of this Directive] r. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/96 

Poprawka  96 

Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te mogą obejmować krajowe cele 

w zakresie ograniczenia stosowania, środki 

zapewniające udostępnianie konsumentowi 

końcowemu alternatywnych produktów 

wielokrotnego użytku w punkcie 

sprzedaży, instrumenty ekonomiczne 

zapewniające na przykład, aby produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych nie były bezpłatnie wydawane 

konsumentowi końcowemu w punkcie 

sprzedaży. Środki te mogą się różnić 

w zależności od wpływu, jaki na 

środowisko mają produkty, o których 

mowa w akapicie pierwszym. 

Środki te mogą obejmować krajowe cele w 

zakresie ograniczenia stosowania, środki 

zapewniające udostępnianie konsumentowi 

końcowemu alternatywnych produktów 

wielokrotnego użytku, instrumenty 

ekonomiczne zapewniające na przykład, 

aby produkty jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych nie były bezpłatnie 

wydawane konsumentowi końcowemu w 

punkcie sprzedaży. Środki te mogą się 

różnić w zależności od wpływu, jaki na 

środowisko mają produkty, o których 

mowa w akapicie pierwszym. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/97 

Poprawka  97 

Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja może przyjąć akt 

wykonawczy ustanawiający metodykę 

obliczania i weryfikacji znacznego 

ograniczenia stosowania produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, o których mowa w ust. 1. Taki 

akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 16 ust. 2. 

2. Komisja powinna przyjąć akt 

wykonawczy ustanawiający metodykę 

obliczania i weryfikacji ograniczenia 

stosowania produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych, o których 

mowa w ust. 1. Taki akt wykonawczy 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 16 

ust. 2. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Poprawka  98 

Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie stosują przepisy 

niezbędne do wykonania art. 5 i art. 7 

ust. 1 od dnia [2 years after entry into 

force of this Directive] i art. 6 ust. 1 od 

dnia [3 years after entry into force of this 

Directive]. 

Państwa członkowskie stosują przepisy 

niezbędne do wykonania art. 5 i art. 7 

ust. 1 od dnia [2 years after transposition 

of this Directive] i art. 6 ust. 1 od dnia [3 

years after transposition of this Directive]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Poprawka  99 

Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część A – tiret 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— Kubki na napoje — kubki na napoje, w tym kubki 

kompozytowe, tj. do herbaty lub kawy na 

wynos itp. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Poprawka  100 

Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część C – tiret 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – kompozytowe pojemniki na napoje, 

w tym ich pokrywki i wieczka 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Poprawka  101 

Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część F – tiret 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – kubki na napoje, w tym kubki 

kompozytowe 

Or. en 

 


