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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0317/95 

Ändringsförslag  95 

Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att på ett betydande sätt 

minska förbrukningen av de plastartiklar 

för engångsbruk som ingår i förteckningen 

i del A i bilagan på sitt territorium senast 

den ... [sex år efter sista datum för 

införlivande av detta direktiv]. 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att halvera (minst 50 %) 

förbrukningen av de plastartiklar för 

engångsbruk som ingår i förteckningen i 

del A i bilagan på sitt territorium senast 

den ... [sex år efter sista datum för 

införlivande av detta direktiv]. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0317/96 

Ändringsförslag  96 

Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål 

för minskad förbrukning, åtgärder som 

säkerställer att återanvändbara alternativ 

till produkterna i fråga tillhandahålls 

slutkonsumenterna vid försäljningsstället, 

ekonomiska instrument såsom att 

säkerställa att plastartiklar för engångsbruk 

inte erbjuds slutkonsumenterna 

kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa 

åtgärder kan variera beroende på 

miljöpåverkan av de produkter som avses i 

första stycket. 

Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål 

för minskad förbrukning, åtgärder som 

säkerställer att återanvändbara alternativ 

till produkterna i fråga tillhandahålls 

slutkonsumenterna, ekonomiska instrument 

såsom att säkerställa att plastartiklar för 

engångsbruk inte erbjuds 

slutkonsumenterna kostnadsfritt vid 

försäljningsstället. Dessa åtgärder kan 

variera beroende på miljöpåverkan av de 

produkter som avses i första stycket. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0317/97 

Ändringsförslag  97 

Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen får anta en 

genomförandeakt vari metoden för 

beräkning och verifiering av den betydande 

minskning av förbrukningen av 

plastartiklar för engångsbruk som avses i 

punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt 

ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i 

artikel 16.2. 

2. Kommissionen bör anta en 

genomförandeakt vari metoden för 

beräkning och verifiering av den 

minskning av förbrukningen av 

plastartiklar för engångsbruk som avses i 

punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt 

ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i 

artikel 16.2. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0317/98 

Ändringsförslag  98 

Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska dock vidta de 

åtgärder som är nödvändiga för att 

efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med 

den... [2 år efter ikraftträdandet av detta 

direktiv] och artikel 6.1 från och med den... 

[3 år efter ikraftträdandet av detta 

direktiv]. 

Medlemsstaterna ska dock vidta de 

åtgärder som är nödvändiga för att 

efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med 

den... [2 år efter införlivandet av detta 

direktiv] och artikel 6.1 från och med den... 

[3 år efter införlivandet av detta direktiv]. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0317/99 

Ändringsförslag  99 

Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga – del A– strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Muggar – Muggar, inbegripet muggar i 

kompositmaterial, till exempelvis kaffe 

eller te som säljs för att tas med 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0317/100 

Ändringsförslag  100 

Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga – del C – strecksats 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Dryckesbehållare i kompositmaterial, 

inbegripet korkar och lock 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Ändringsförslag  101 

Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga – del F – strecksats 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Muggar, inbegripet muggar i 

kompositmaterial  

Or. en 

 


