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18.10.2018 A8-0317/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na 

dosiahnutie výrazného zníženia spotreby 

jednorazových plastových výrobkov 

uvedených v časti A prílohy na ich území 

do … [šesť rokov po konečnom termíne na 

transponovanie tejto smernice]. 

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na 

dosiahnutie polovičnej (aspoň o 50 % 

nižšej) spotreby jednorazových plastových 

výrobkov uvedených v časti A prílohy na 

ich území do … [šesť rokov po konečnom 

termíne na transponovanie tejto smernice]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne 

ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, 

ktorými sa zabezpečí sprístupnenie 

opätovne použiteľných alternatív k týmto 

výrobkom na mieste predaja konečnému 

spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, 

napríklad zabezpečenie toho, že 

jednorazové plastové výrobky sa 

bezodplatne neposkytnú na mieste predaja 

konečnému spotrebiteľovi. Tieto opatrenia 

sa môžu líšiť v závislosti od 

environmentálneho vplyvu výrobkov 

uvedených v prvom pododseku. 

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne 

ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, 

ktorými sa zabezpečí sprístupnenie 

opätovne použiteľných alternatív k týmto 

výrobkom konečnému spotrebiteľovi, 

hospodárske nástroje, napríklad 

zabezpečenie toho, že jednorazové plastové 

výrobky sa bezodplatne neposkytnú na 

mieste predaja konečnému spotrebiteľovi. 

Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti 

od environmentálneho vplyvu výrobkov 

uvedených v prvom pododseku. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia môže prijať vykonávací 

akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu 

a overenia výrazného zníženia spotreby 

jednorazových plastových výrobkov 

uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa 

prijme v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 16 ods. 2. 

2. Komisia by mala prijať vykonávací 

akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu 

a overenia zníženia spotreby 

jednorazových plastových výrobkov 

uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa 

prijme v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 16 ods. 2. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty však uplatňujú opatrenia 

potrebné na dosiahnutie súladu 

s článkom 5 a článkom 7 ods. 1 od… [2 

roky po nadobudnutí účinnosti tejto 

smernice] a s článkom 6 ods. 1 od [3 roky 

po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 

Členské štáty však uplatňujú opatrenia 

potrebné na dosiahnutie súladu 

s článkom 5 a článkom 7 ods. 1 od … [2 

roky po transpozícii tejto smernice] a s 

článkom 6 ods. 1 od ... [3 roky po 

transpozícii tejto smernice]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť A – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Poháre na nápoje – Poháre na nápoje vrátane 

kompozitných pohárov, t. j. pohárov na 

odnos kávy/čaju atď. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Pozmeňujúci návrh  100 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť C – zarážka 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – Kompozitné nápojové obaly vrátane ich 

uzáverov a viečok 

Or. en 
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 A8-0317/101 

Pozmeňujúci návrh  101 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť F – zarážka 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – Poháre na nápoje vrátane kompozitných 

pohárov 

Or. en 

 


