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18.10.2018 A8-0317/95 

Predlog spremembe  95 

Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice do [šest let po roku za 

prenos te direktive] sprejmejo potrebne 

ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja 

porabe plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo iz dela A Priloge na svojem 

ozemlju. 

Države članice do [šest let po roku za 

prenos te direktive] sprejmejo potrebne 

ukrepe za dosego polovične (vsaj 50 %) 

porabe plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo iz dela A Priloge na svojem 

ozemlju. 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

18.10.2018 A8-0317/96 

Predlog spremembe  96 

Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Taki ukrepi lahko vključujejo nacionalne 

cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki 

zagotavljajo, da se končnemu potrošniku 

na prodajnem mestu dajo na voljo 

alternativni proizvodi za ponovno uporabo, 

in ekonomske instrumente, kot je 

zagotavljanje, da se plastični proizvodi za 

enkratno uporabo končnemu potrošniku ne 

ponujajo brezplačno na prodajnem mestu. 

Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede 

na vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz 

prvega pododstavka. 

Taki ukrepi lahko vključujejo nacionalne 

cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki 

zagotavljajo, da se končnemu potrošniku 

dajo na voljo alternativni proizvodi za 

ponovno uporabo, in ekonomske 

instrumente, kot je zagotavljanje, da se 

plastični proizvodi za enkratno uporabo 

končnemu potrošniku ne ponujajo 

brezplačno na prodajnem mestu. Navedeni 

ukrepi se lahko razlikujejo glede na vpliv 

na okolje, ki ga imajo proizvodi iz prvega 

pododstavka. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/97 

Predlog spremembe  97 

Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko sprejme izvedbeni 

akt, ki določa metodologijo za izračun in 

preverjanje znatnega zmanjšanja porabe 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 

iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme 

v skladu s postopkom pregleda iz 

člena 16(2). 

2. Komisija bi morala sprejti 

izvedbeni akt, ki določa metodologijo za 

izračun in preverjanje zmanjšanja porabe 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 

iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme 

v skladu s postopkom pregleda iz 

člena 16(2). 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Predlog spremembe  98 

Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar države članice od ... [dve leti po 

začetku veljavnosti te direktive] 

uporabljajo ukrepe, potrebne za uskladitev 

s členoma 5 in 7(1), od ... [tri leta po 

začetku veljavnosti te direktive] pa ukrepe, 

potrebne za uskladitev s členom 6(1). 

Vendar države članice od ... [dve leti po 

prenosu te direktive] uporabljajo ukrepe, 

potrebne za uskladitev s členoma 5 in 7(1), 

od ... [tri leta po prenosu te direktive] pa 

ukrepe, potrebne za uskladitev s 

členom 6(1). 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Predlog spremembe  99 

Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

 

Predlog direktive 

Priloga I – del A – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Lončki za pijačo – Lončki za pijačo, vključno s 

sestavljenimi lončki, tj. lončki za kavo/čaj, 

ki jih potrošniki odnesejo s seboj, itd. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Predlog spremembe  100 

Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

 

Predlog direktive 

Priloga I – del C – alinea 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Sestavljene plastenke za pijačo, 

vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Predlog spremembe  101 

Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

 

Predlog direktive 

Priloga I – del F – alinea 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Lončki za pijačo, vključno s 

sestavljenimi lončki 

Or. en 

 


