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18.10.2018 A8-0317/103 

Pakeitimas 103 

Margrete Auken 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5 a straipsnis 

 Naudojimo apribojimai 

 Valstybės narės draudžia tyčinį 

vienkartinio naudojimo plastikinių 

gaminių, nurodytų priedo Ba dalyje, 

paleidimą į orą privačiuose ar 

viešuosiuose renginiuose. 

Or. en 

(Susijęs su to paties autoriaus pakeitimu naujoje priedo Ba dalyje.) 

Pagrindimas 

Oro balionai yra tarp dešimties paplūdimiuose labiausiai paplitusių šiukšlių. Jie teršia aplinką ir kelia 

pavojų laukinei gamtai. Į aplinką jie neturėtų patekti tik vardan smagumo.  Kelios savivaldybių ėmėsi 

tokių draudimų siekiant užkirsti kelią oro baliono paleidimui į aplinką (daugiau kaip 50 JK savivaldybių).  

Keletas JAV valstijų taip pat patvirtino tokius draudimus (Kalifornija, Florida, Tenesis, Virdžinija). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Pakeitimas 104 

Margrete Auken 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 

Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl 

didesnės gamintojo atsakomybės būtų 

nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemos dėl Sąjungos rinkai pateiktų 

žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra 

plastiko. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 

Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl 

didesnės gamintojo atsakomybės būtų 

nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemos dėl Sąjungos rinkai pateiktų 

žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra 

plastiko. 

Tuo remdamosi valstybės narės užtikrina, 

kad kiekvienais metais būtų pasiekiamas 

minimalus žvejybos įrankių, kurių 

sudėtyje yra plastiko, surinkimo lygis. 

Nuo 2025 m. minimalus atliekų 

surinkimo lygis yra 80 proc., 

apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 

metais atitinkamoje valstybėje narėje 

surinktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje 

yra plastiko, bendru svoriu, išreikštu 

žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra 

plastiko, per trejus ankstesnius metus 

pateiktų tos valstybės narės rinkai, 

vidutinio svorio procentine dalimi. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemomis iki 2025 m. būtų pasiektas ne 

mažiau kaip 15 proc. žvejybos įrankių, 

kurių sudėtyje yra plastiko, perdirbimo 

tikslas. Siekdamos įgyvendinti šį tikslą 

valstybės narės, inter alia, gali papildomai 

reikalauti, kad šios sistemos: 

a) diferencijuotų finansinius įnašus pagal 

Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnio 4 

dalį, kad būtų skatinama pateikti rinkai 
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žvejybos įrankius, suprojektuotus taip, 

kad juos būtų galima pakartotinai naudoti 

ir perdirbti; 

b) sukurtų užstato grąžinimo sistemas, 

kuriomis būtų skatinama grąžinti seną, 

apleistą ar nenaudojamą žvejybos įrangą; 

c) apimtų stebėjimo, sekimo ir duomenų 

teikimo programas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Remiantis Komisijos atliktu poveikio vertinimu (žr. 62 psl.), per metus ES vidutiniškai 80 proc. žvejybos 

įrankių išmetama į krantą. Todėl turėtų būti nustatytas ne 50 proc., kaip patvirtinta ENVI (AM 64), o  

atskiras 80 proc. dydžio surinkimo tikslas. 

 

  

 

 Taikant vidutinį kiekį, kuris buvo pateiktas į rinką per trejų metų laikotarpį, galima atsižvelgti į 

suvartojimo svyravimus. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Pakeitimas 105 

Margrete Auken 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo B a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 B a  Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, 

kuriems taikomas 5a straipsnis dėl 

naudojimo apribojimų 

 - Oro balionėliai, išskyrus pramoniniam ir 

kitam profesiniam naudojimui ar 

paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra 

dalijami vartotojams 

Or. en 

Pagrindimas 

Oro balionai yra tarp dešimties paplūdimiuose labiausiai paplitusių šiukšlių. Jie teršia aplinką ir kelia 

pavojų laukinei gamtai. Į aplinką jie neturėtų patekti tik vardan smagumo. Kelios savivaldybių ėmėsi 

tokių draudimų siekiant užkirsti kelią oro baliono paleidimui į aplinką (daugiau kaip 50 JK savivaldybių). 

Keletas JAV valstijų taip pat patvirtino tokius draudimus (Kalifornija, Florida, Tenesis, Virdžinija). 

 


