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18.10.2018 A8-0317/137 

Pakeitimas 137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant aiškiai apibrėžti šios 

direktyvos taikymo sritį, reikėtų apibrėžti 

terminą „vienkartinis plastikinis 

gaminys“. Į apibrėžtį neturėtų būti 

įtraukti gaminiai, kurie yra sumanyti, 

suprojektuoti ir pateikti rinkai taip, kad per 

jų gyvavimo ciklą juos būtų galima tam 

pačiam tikslui, kuriam jie buvo sukurti, 

panaudoti daugelį kartų ar ciklų juos vėl 

užpildant; 

(9) siekiant aiškiai apibrėžti šios 

direktyvos taikymo sritį, reikėtų apibrėžti 

ką reiškia sąvoka „vienkartinis“. gaminiai 

turėtų būti laikomi skirti vartoti tik vieną 

kartą, jeigu jie nebuvo sumanyti, 

suprojektuoti ir pateikti rinkai taip, kad per 

jų gyvavimo ciklą juos gamintojas galėtų 

tam pačiam tikslui, kuriam jie buvo 

sukurti, panaudoti daugelį kartų ar ciklų 

juos vėl užpildant; 

Or. en 

Pagrindimas 

Sąvokos „vienkartinis plastikas“ apibrėžtyje neturėtų būti nuorodų į produktus, „naudojamus tik vieną 

kartą“ (kaip patvirtinta ENVI komitete). Ši apibrėžtis galėtų klaidinti ir sukelti teisinį painiavą, nes galėtų 

būti tvirtinama, kad vienkartinis plastiko produktas gali būti naudojamas du kartus ir todėl nepatenka į 

direktyvos taikymo sritį. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Pakeitimas 138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) Direktyvoje 94/62/EB, kuri iš 

dalies pakeista Direktyva (ES) 2015/720, 

pateiktas reikalavimas Komisijai iki 2017 

m. gegužės mėn. peržiūrėti teisės aktus dėl 

priemonių, kuriomis siekiama sumažinti 

labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių 

sunaudojimą, remiantis poveikiu 

gyvavimo ciklui. Komisija dar neatliko 

šios peržiūros. Kadangi tokie plastikiniai 

maišeliai labai lengvai tampa šiukšlėmis, 

reikia priimti priemones, kuriomis būtų 

ribojamas jų pateikimas rinkai, išskyrus 

jų naudojimą, kai tai būtina. Labai lengvi 

plastikiniai pirkinių maišeliai neturėtų 

būti pateikti rinkai kaip nesupakuotų 

maisto produktų pakuotės, išskyrus 

atvejus, kai to reikalaujama dėl higienos 

priežasčių, pvz., drėgnų maisto produktų 

pakuotėms (pvz., žaliai mėsai, žuviai ar 

pieno produktams). Tokiais atvejais turėtų 

būti tik naudojami biologiškai skaidūs ir 

kompostuojami maišeliai. Labai 

lengviems plastikiniams pirkinių 

maišeliams, kuriems netaikomas toks 

prekybos apribojimas, tebetaikomos 

Direktyva (ES) 2015/720 nustatytos 

dabartinės nuostatos; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Jei būtina dėl higienos priežasčių, kaip ekologiškesnis sprendimas turėtų būti naudojami tik biologiškai 

skaidūs ir kompostuojami lengvieji pirkinių maišeliai, o ne plastikiniai maišeliai iš neperdirbto plastiko. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Pakeitimas 139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) vienkartinis plastikinis gaminys – 

tik arba iš dalies iš plastiko pagamintas 

gaminys, kuris nėra sumanytas, 

suprojektuotas ir pateiktas rinkai taip, kad 

per jo gyvavimo ciklą būtų galima 

panaudoti daugelį kartų ar ciklų grąžinant 

jį gamintojui užpildyti ar pakartotinai 

panaudoti tam pačiam tikslui, kuriam jis 

buvo sukurtas; 

2) vienkartinis plastikinis gaminys – 

tik arba iš dalies iš plastiko pagamintas 

gaminys, kuris yra sumanytas, 

suprojektuotas ir pateiktas rinkai taip, kad 

jį būtų galima panaudoti tik trumpą laiką, 

jo nepapildant arba nepanaudojant 

daugelį kartų ar ciklų grąžinant jį 

gamintojui prieš jį išmetant; 

Or. en 

Pagrindimas 

Sąvokos „vienkartinis plastikas“ apibrėžtyje neturėtų būti nuorodų į produktus, „naudojamus tik vieną 

kartą“ (kaip patvirtinta ENVI komitete). Ši apibrėžtis galėtų klaidinti ir sukelti teisinį painiavą, nes galėtų 

būti tvirtinama, kad vienkartinis plastiko produktas gali būti naudojamas du kartus ir todėl nepatenka į 

direktyvos taikymo sritį. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Pakeitimas 140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) sudėtyje esančios kenksmingos 

cheminės medžiagos, tokias kaip pavojingi 

metalai, ftalatai, PFAS, bisfenoliai, taip 

pat endokrininę sistemą ardančios 

medžiagos ir kitos labai didelį 

susirūpinimą keliančios cheminės 

medžiagos, nurodytos Reglamente (ES) 

Nr. 1907/2006. 

Or. en 

Pagrindimas 

Produktuose turėtų būti pateikta informacija apie susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų buvimą. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Pakeitimas 141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) sudėtyje esančios kenksmingos 

cheminės medžiagos, tokios kaip pavojingi 

metalai, ftalatai, PFAS, bisfenoliai, taip 

pat endokrininę sistemą ardančios 

medžiagos ir kitos labai didelį 

susirūpinimą keliančios cheminės 

medžiagos, nurodytos Reglamente (ES) 

Nr. 1907/2006. 

Or. en 

Pagrindimas 

Produktuose turėtų būti pateikta informacija apie susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų buvimą. 



 

AM\1166464LT.docx  PE624.162v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0317/142 

Pakeitimas 142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 A dalies 2 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – Gėrimų buteliai 

Or. en 

Pagrindimas 

Gėrimų buteliams taip pat turėtų būti taikomi sumažinimo tikslai. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Pakeitimas 143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 dalies 6 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – labai lengvi plastikiniai pirkinių 

maišeliai, išskyrus atvejus, kai jie 

reikalingi higienos sumetimais suvynioti 

drėgnus birius maisto produktus, o tokiu 

atveju galima naudoti tik labai lengvus 

biologiškai skaidžius ir kompostuojamus 

maišelius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Jei būtina dėl higienos priežasčių, kaip ekologiškesnis sprendimas turėtų būti naudojami tik biologiškai 

skaidūs ir kompostuojami lengvieji pirkinių maišeliai, o ne plastikiniai maišeliai iš neperdirbto plastiko. 

 


