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Pakeitimas 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų
ekosistemoms;

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina plačiai paplitusią jūrų ir 
sausumos taršą ir kelia grėsmę viso 
pasaulio ekosistemoms;

Or. en

Pakeitimas 33
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir 
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų 
ekosistemoms;

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir 
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų 
ekosistemoms. Šią padėtį pablogina 
nepakankamos daugelio plastikinių 
maišelių, kurie šiuo metu įprastai 
naudojami visose valstybėse narėse, 
biologinio skaidumo ir kompostavimo 
savybės;

Or. en
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Pakeitimas 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir 
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų 
ekosistemoms;

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai yra didelė aplinkosaugos srities 
problema ir didina jūrų taršą šiukšlėmis ir 
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų 
ekosistemoms;

Or. sv

Pakeitimas 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir 
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų 
ekosistemoms;

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Dėl prasto atliekų tvarkymo kai 
kuriose valstybėse narėse šiukšlėmis tapę 
plastikiniai maišeliai didina jūrų taršą 
šiukšlėmis ir kelia grėsmę viso pasaulio 
jūrų ekosistemoms;

Or. es

Pakeitimas 36
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir 
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų 
ekosistemoms;

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir 
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų ir gėlo 
vandens ekosistemoms;

Or. en

Pagrindimas

Jūrų taršos šiukšlėmis klausimas turi įtakos ne tik jūrų ekosistemoms, bet ir daugelio gėlo 
vandens ekosistemoms, pvz., upėms ir ežerams.

Pakeitimas 37
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir 
neracionaliai naudojami ištekliai, be to, 
numatoma, kad nesiėmus priemonių, jų bus 
naudojama vis daugiau. Šiukšlėmis tapę 
plastikiniai maišeliai didina jūrų taršą 
šiukšlėmis ir kelia grėsmę viso pasaulio
jūrų ekosistemoms;

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susikaupia labai daug atliekų, 
neveiksmingai panaudojamos atliekų 
šalinimo vietos, susidaro labai daug 
šiukšlių ir neracionaliai naudojami 
ištekliai, be to, numatoma, kad nesiėmus 
priemonių, jų bus naudojama vis daugiau. 
Šiukšlėmis tapę plastikiniai maišeliai teršia
aplinką ir didina taršą šiukšlėmis vandens 
telkiniuose, taip pat kelia grėsmę viso 
pasaulio vandens ekosistemoms;

Or. bg
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Pakeitimas 38
Franco Bonanini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir 
kelia grėsmę viso pasaulio jūrų 
ekosistemoms;

(2) naudojant plastikinius maišelius 
susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai 
naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad 
nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis 
daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai 
maišeliai sukelia neigiamų padarinių 
aplinkai ir didelę grėsmę visoms pasaulio 
ekosistemoms, ypač jūrų ir kitoms itin
pažeidžiamoms ekosistemoms, tokioms 
kaip saugomos teritorijos bei 
nacionaliniai parkai;

Or. it

Pakeitimas 39
Biljana Borzan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) be to, plastikinių maišelių sankaupos 
aplinkoje turi aiškų neigiamą poveikį tam 
tikriems ekonomikos sektoriams, pvz., 
turizmo sektoriui;

Or. hr

Pakeitimas 40
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siekiant sumažinti plastikinių 
maišelių naudojimą būtina skatinti
atliekų prevenciją ir jų kiekio mažinimą 
raginant gamintojus kuriant produktus 
rinktis alternatyvias ir tvaresnes 
medžiagas;

Or. es

Pakeitimas 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) plonesni nei 50 mikronų plastikiniai 
maišeliai, kokių visų daugiausia 
sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau 
naudojami pakartotinai, todėl lengviau 
tampa šiukšlėmis;

(3) lengvieji plastikiniai maišeliai, kokių 
visų daugiausia sunaudojama Europos 
Sąjungoje, rečiau naudojami pakartotinai, 
todėl lengviau tampa šiukšlėmis;

Or. de

Pakeitimas 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) plonesni nei 50 mikronų plastikiniai 
maišeliai, kokių visų daugiausia 
sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau 
naudojami pakartotinai, todėl lengviau 
tampa šiukšlėmis;

(3) plonesni nei 50 mikronų plastikiniai 
maišeliai, kokių visų daugiausia 
sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau 
naudojami pakartotinai, lengviau tampa 
šiukšlėmis ir dėl lengvo svorio gali būti 
išmėtomi ir paliekami aplinkoje, tiek 
sausumoje, tiek jūroje;
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Or. en

Pakeitimas 43
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) plonesni nei 50 mikronų plastikiniai 
maišeliai, kokių visų daugiausia 
sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau 
naudojami pakartotinai, todėl lengviau 
tampa šiukšlėmis;

(3) atsižvelgiant į plastikinių maišelių 
kokybę, plonesni nei 50 mikronų 
plastikiniai maišeliai, kokių visų 
daugiausia sunaudojama Europos 
Sąjungoje, rečiau naudojami pakartotinai 
kai kuriose valstybėse narėse, todėl gali 
lengviau tapti šiukšlėmis;

Or. en

Pakeitimas 44
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) plonesni nei 50 mikronų plastikiniai 
maišeliai, kokių visų daugiausia 
sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau 
naudojami pakartotinai, todėl lengviau 
tampa šiukšlėmis;

(3) plonesni nei 50 mikronų plastikiniai 
maišeliai, kokių visų daugiausia 
sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau 
naudojami pakartotinai, todėl lengviau 
patenka į atliekų srautus arba tampa 
šiukšlėmis;

Or. bg

Pakeitimas 45
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) lengvieji plastikiniai maišeliai yra 
vienkartinio naudojimo tuo atžvilgiu, kad 
juos paprastai galima panaudoti vienam 
apsipirkimui, nors jie gali būti 
pakartotinai naudojami kitam tikslui, pvz., 
buitinėms atliekoms laikyti ar nešti;

Or. en

Pakeitimas 46
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) nors plastikinius maišelius galima 
visiškai perdirbti, dabartinis jų perdirbimo 
lygis Sąjungoje vis dar išlieka mažas, nes 
šie maišeliai nėra atskirai surenkami;

Or. en

Pakeitimas 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) naudojant maišelius, kurie yra 
biologiškai skaidomi pramoninėmis ir 
aplinkos sąlygomis, galima sumažinti 
aplinkos apsaugos teisės aktų taikymo 
naštą valstybėms narėms, 
įsipareigojusioms mažinti plastikinių 
maišelių naudojimą; Jungtinio tyrimų 
centro techniniuose pasiūlymuose dėl 
vadinamųjų „nelaikymo atliekomis“ 
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kriterijų (angl. end-of-waste criteria), 
taikomų biologiškai skaidomoms 
atliekoms, ES standarte EN 13432 ir 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Europos plastiko atliekų aplinkoje 
strategijos (2013/2113(INI) pateikiamos 
naudingos inovacinės politikos iniciatyvos 
dėl lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimo ir poveikio mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) plastikiniai maišeliai, kurių storis 
mažesnis kaip 10 mikronų paprastai 
naudojami perkant šviežius ar birius 
maisto produktus. Jų naudojimas 
pagrįstas higienos, maisto saugos 
priežastimis ir alternatyvų trūkumu. Prieš 
nustatant jų naudojimo apribojimus, 
reikia atsižvelgti į tai, kad šie maišeliai yra 
mažiau žalingi nei tų pačių supakuotų 
produktų pakuotės. Šviežių ir birių 
produktų pirkimas padeda išvengti maisto 
atliekų susidarymo, nes taip vartotojui 
suteikiama galimybė nusipirkti tokį 
produkto kiekį, kokio jam reikia, 
neverčiant jo pirkti iš anksto supakuoto 
produkto kiekio, o įmonėms 
palengvinamas sugedusių gaminių 
pašalinimas neišmetant visos supakuotų 
produktų partijos;

Or. es

Pakeitimas 49
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) vienas iš būdų, kuriuo būtų galima 
spręsti šiukšlinimo ir menkų surinkimo 
bei perdirbimo rodiklių problemą, galėtų 
būti grąžinamųjų išmokų sistema, 
taikoma plastikinių maišelių atliekoms, 
panašiai kaip kai kuriose valstybėse 
narėse jau veikiančios sistemos, taikomos 
stiklo, plastiko ir metalo atliekoms.

Or. en

Pakeitimas 50
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių 
sunaudojama labai nevienodai – daug
lemia vartojimo įpročiai, sąmoningumas 
aplinkos atžvilgiu ir valstybių narių 
politikos priemonių veiksmingumas. Kai 
kurioms valstybėms narėms pavyko 
gerokai sumažinti plastikinių maišelių 
naudojimą – septyniose geriausių rezultatų 
pasiekusiose valstybėse narėse 
sunaudojama tik 20 % vidutiniškai ES 
sunaudojamo plastikinių maišelių kiekio;

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių 
sunaudojama ir perdirbama labai 
nevienodai – daug lemia vartojimo 
įpročiai, sąmoningumas aplinkos atžvilgiu, 
atliekų surinkimo ir perdirbimo metodai ir 
valstybių narių politikos priemonių 
veiksmingumas. Kai kurioms valstybėms 
narėms pavyko gerokai sumažinti 
plastikinių maišelių naudojimą –
septyniose geriausių rezultatų pasiekusiose 
valstybėse narėse sunaudojama tik 20 % 
vidutiniškai ES sunaudojamo plastikinių 
maišelių kiekio;

Or. en

Pakeitimas 51
Biljana Borzan
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių 
sunaudojama labai nevienodai – daug 
lemia vartojimo įpročiai, sąmoningumas 
aplinkos atžvilgiu ir valstybių narių 
politikos priemonių veiksmingumas. Kai 
kurioms valstybėms narėms pavyko 
gerokai sumažinti plastikinių maišelių 
naudojimą – septyniose geriausių rezultatų 
pasiekusiose valstybėse narėse 
sunaudojama tik 20 % vidutiniškai ES 
sunaudojamo plastikinių maišelių kiekio;

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių 
sunaudojama labai nevienodai – daug 
lemia vartojimo įpročiai, sąmoningumas 
aplinkos atžvilgiu ir valstybių narių 
politikos priemonių veiksmingumas. Kai 
kurioms valstybėms narėms pavyko 
gerokai sumažinti plastikinių maišelių 
naudojimą – septyniose geriausių rezultatų 
pasiekusiose valstybėse narėse 
sunaudojama tik 20 % vidutiniškai ES 
sunaudojamo plastikinių maišelių kiekio. 
Atitinkamai, nustatant privalomas 
priemones ir tikslus turėtų būti atsižvelgta 
į iki šiol atskirų valstybių narių pasiektus 
rezultatus mažinant plastikinių maišelių 
naudojimą;

Or. hr

Pakeitimas 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių 
sunaudojama labai nevienodai – daug 
lemia vartojimo įpročiai, sąmoningumas 
aplinkos atžvilgiu ir valstybių narių 
politikos priemonių veiksmingumas. Kai 
kurioms valstybėms narėms pavyko 
gerokai sumažinti plastikinių maišelių 
naudojimą – septyniose geriausių rezultatų 
pasiekusiose valstybėse narėse 
sunaudojama tik 20 % vidutiniškai ES 
sunaudojamo plastikinių maišelių kiekio;

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių 
sunaudojama labai nevienodai – daug 
lemia ne tik vartojimo įpročiai ir
sąmoningumas aplinkos atžvilgiu, bet ir iš 
esmės valstybių narių politikos priemonių 
veiksmingumas. Kai kurioms valstybėms 
narėms pavyko gerokai sumažinti 
plastikinių maišelių naudojimą –
septyniose geriausių rezultatų pasiekusiose 
valstybėse narėse sunaudojama tik 20 % 
vidutiniškai ES sunaudojamo plastikinių 
maišelių kiekio;

Or. en
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Pakeitimas 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių 
sunaudojama labai nevienodai – daug 
lemia vartojimo įpročiai, sąmoningumas 
aplinkos atžvilgiu ir valstybių narių 
politikos priemonių veiksmingumas. Kai 
kurioms valstybėms narėms pavyko 
gerokai sumažinti plastikinių maišelių 
naudojimą – septyniose geriausių rezultatų 
pasiekusiose valstybėse narėse 
sunaudojama tik 20 % vidutiniškai ES 
sunaudojamo plastikinių maišelių kiekio;

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių 
sunaudojama labai nevienodai – daug 
lemia vartojimo įpročiai, sąmoningumas 
aplinkos atžvilgiu ir valstybių narių 
politikos priemonių veiksmingumas. Kai 
kurioms valstybėms narėms pavyko 
gerokai sumažinti plastikinių maišelių 
naudojimą – septyniose geriausių rezultatų 
pasiekusiose valstybėse narėse 
sunaudojama tik 20 % vidutiniškai ES 
sunaudojamo plastikinių maišelių kiekio; 
ES turėtų aktyviai skatinti pastangas 
didinti plastikinių maišelių perdirbimo 
mastą valstybėse narėse;

Or. sv

Pakeitimas 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) iš turimų plastikinių maišelių 
sunaudojimo Sąjungoje duomenų matyti, 
kad jų sunaudojimas yra mažas arba 
sumažėjo tose valstybėse narėse, kuriose 
plastikiniai maišeliai mažmeninės 
prekybos maistu sektoriuje duodami ne 
nemokamai, o už nedidelį mokestį;

Or. de



PE528.033v01-00 14/69 AM\1016927LT.doc

LT

Pakeitimas 55
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) be to, įrodyta, kad vartotojų 
informavimas yra būtinas siekiant 
sumažinti plastikinių maišelių naudojimą. 
Dėl to būtinos institucijų pastangos 
informuojant apie plastiko naudojimo 
poveikį aplinkai siekiant pakeisti vis dar 
gajų požiūrį, kad plastikas yra 
nekenksminga, nebrangi ir bevertė
medžiaga;

Or. es

Pakeitimas 56
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) šiuo atžvilgiu valstybėms narėms 
turėtų būti pasiūlyta galimybė ant 
įprastinių maišelių patalpinti mažus 
pranešimus ar įspėjimus apie neigiamus 
padarinius neskaidžiam plastikui patekus 
į aplinką;

Or. es

Pakeitimas 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 25 mikronai
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

Or. de

Pagrindimas

Apribojus svorį iki 50 mikronų skatinama daugiau gaminti dar storesnių plastikinių maišelių 
ir taip eikvoti išteklius. Tai kelia problemų ekologiniu ir ekonominiu aspektais. Todėl 
tikslingiau storį apriboti iki 25 mikronų.

Pakeitimas 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų 

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų ir 
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plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

riboto pakartotinio naudojimo plastikinių 
maišelių naudojimui mažinti pagal 
bendruosius Sąjungos atliekų politikos ir 
Sąjungos atliekų hierarchijos tikslus, 
nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 59
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių vienkartinių plastikinių 
maišelių naudojimui mažinti pagal 
bendruosius Sąjungos atliekų politikos ir 
Sąjungos atliekų hierarchijos tikslus, 
nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
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naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 60
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų 
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą biologiškai 
neskaidomų, nekompostuojamų lengvųjų 
plastikinių maišelių kiekį valstybės narės 
turėtų imtis priemonių biologiškai 
neskaidomų, nekompostuojamų plonesnių 
kaip 50 mikronų plastikinių maišelių 
naudojimui mažinti pagal bendruosius 
Sąjungos atliekų politikos ir Sąjungos 
atliekų hierarchijos tikslus, nustatytus 
2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas, taip pat pagal ES 
standartą EN 13432. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį ir savybes –
kuo jis didesnis ir kuo labiau jie kenkia 
aplinkai, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas biologiškai neskaidomų ir 
nekompostuojamų lengvųjų plastikinių 
maišelių naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą plastikinių maišelių 
kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plastikinių maišelių naudojimui 
mažinti ir jų pakartotiniam naudojimui 
bei perdirbimui skatinti pagal bendruosius 
Sąjungos atliekų politikos ir Sąjungos 
atliekų hierarchijos tikslus, nustatytus 
2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

Or. es

Pakeitimas 62
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų 
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų 
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
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pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį, susijusias 
problemas ir galimas alternatyvas – kuo 
jų kiekis didesnis, tuo didesnės turėtų būti 
ir pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

Or. bg

Pakeitimas 63
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų 
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas7. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų 
plastikinių maišelių naudojimui mažinti 
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas7. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
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institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

institucijos, kai tai praktiškai įmanoma, 
skatinamos teikti duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 64
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5а) valstybės narės, pasikonsultavusios 
su suinteresuotosiomis šalimis, turėtų 
pateikti alternatyvias priemones, kuriomis 
būtų siekiama pakeisti plastikinius 
maišelius, kurių sienelės storis yra 
mažesnis kaip 50 mikronų, atsižvelgiant į 
produktų, kuriems jie naudojami, pobūdį; 

Or. bg

Pakeitimas 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą, 
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

(6) valstybės narės gali rinktis ekonomines
priemones, kaip antai mokesčiai ar 
rinkliavos, kurios jau yra pasiteisinusios 
kaip itin veiksmingos mažinant plastikinių 
maišelių naudojimą;
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių sunaudojimą, draudimai nereikalingi. Šiam 
tikslui pasiekti esama nuosaikesnių priemonių, pvz., plastikinių maišelių pardavimas.

Pakeitimas 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą, 
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą ir 
atitinka principą „teršėjas moka“, taip pat 
pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

Or. en

Pakeitimas 67
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą, 
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant biologiškai neskaidomų ir 
nekompostuojamų plastikinių maišelių 
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draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

naudojimą, taip pat pardavimo ribojimus, 
pavyzdžiui, draudimus, kuriais 
nukrypstama nuo Direktyvos 94/62/EB 18 
straipsnio nuostatų, tačiau turi būti 
laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 34–36 straipsnių;

Or. en

Pakeitimas 68
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą, 
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

(6) valstybės narės gali imtis priemonių 
pagal savo nacionalinės teisės aktus ir 
atsižvelgdamos į specifinį problemų 
pobūdį, įskaitant ekonomines priemones, 
kaip antai mokesčiai ar rinkliavos, kurios 
jau yra pasiteisinusios kaip itin 
veiksmingos mažinant plastikinių maišelių 
naudojimą, taip pat pardavimo ribojimus, 
pavyzdžiui, draudimus, kuriais 
nukrypstama nuo Direktyvos 94/62/EB 18 
straipsnio nuostatų, tačiau turi būti 
laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 34–36 straipsnių;

Or. bg

Pakeitimas 69
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 

(6) neteisinės ir neprivalomos ES 
priemonės, kurias galima rekomenduoti 
valstybėms narėms, gali apimti 
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pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą,
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

savanoriškas naudojimo mažinimo 
schemas, pagal kurias numatomos 
teigiamos atlygio priemonės, jeigu 
pirkėjas nusprendžia pakartotinai naudoti 
esamą lengvąjį plastikinį maišelį, 
daugkartinį neplastikinį maišelį (angl. 
bag for life) arba ekologišką ir biologiškai 
skaidomą maišelį; taip pat pardavimo 
ribojimus, pavyzdžiui, draudimus, kuriais 
nukrypstama nuo Direktyvos 94/62/EB 18 
straipsnio nuostatų, tačiau turi būti 
laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 34–36 straipsnių;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi savo nuožiūra priimti galutinį sprendimą, kaip realiai išspręsti 
aplinkosaugos problemą, susijusią su plastikinių maišelių naudojimu, atsižvelgiant į poveikį 
pirkėjams, praktinius žmogaus gyvenimo aspektus ir finansinius apribojimus, su kuriais jie 
gali susidurti. Daug labiau tikėtina, kad naudojant teigiamas atlygio priemones, pvz., 
lojalumo korteles ar nuolaidas, o ne priverstinio poveikio sankcijas, pirkėjai stengsis pakeisti 
vartojimo įpročius ir naudos mažiau plastikinių maišelių. 

Pakeitimas 70
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą,
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

(6) valstybių narių priemones turėtų 
sudaryti rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
mažmenininkai prekių ar produktų 
pardavimo vietose nemokamai nedalintų 
maišelių, įskaitant biologiškai skaidomus 
maišelius, ir ypač lengvųjų plastikinių 
maišelių arba tokių lengvųjų plastikinių 
maišelių pakaitalų. Valstybės narės taip 
pat turėtų gebėti naudotis ekonominėmis 
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priemonėmis, pvz., mokesčiais bei 
pardavimo ribojimais, pavyzdžiui, 
draudimais, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

Or. en

Pakeitimas 71
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą, 
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą, 
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, 
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių. Valstybės narės turėtų 
imtis priemonių, kad užkirstų kelią 
lengvųjų plastikinių maišelių išvežimui į 
sąvartynus;

Or. en

Pakeitimas 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) mažinant plastikinių maišelių 
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naudojimą ypatingą vaidmenį turėtų 
atlikti švietimo programos, skirtos 
apskritai vartotojams ir visų pirma 
vaikams. Šias švietimo programas turėtų 
įgyvendinti tiek valstybės narės, tiek 
gamintojai bei mažmenininkai buities 
prekių ir maisto produktų pardavimo 
vietose;

Or. en

Pakeitimas 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) maišeliai, naudojami biriems, 
nesupakuotiems produktams, yra 
reikalingi siekiant užtikrinti maisto 
produktų higieną ir vartotojų saugą, todėl 
jiems neturėtų būti taikomas šioje 
direktyvoje nustatytas naudojimo 
mažinimo tikslas;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti maisto produktų higieną ir visuomenės sveikatą. Maišeliai, naudojami 
biriems, nesupakuotiems produktams, yra reikalingi siekiant užtikrinti maisto produktų 
higieną ir vartotojų saugą; be to, šiuo metu nėra alternatyvų, kuriomis galima būtų pasiekti tą 
patį tikslą. Todėl tokiems maišeliams neturėtų būti taikomas naudojimo mažinimo tikslas.

Pakeitimas 74
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) labai lengvi plastikiniai maišeliai, 
naudojami sausiems, biriems, 
nesupakuotiems maisto produktams, pvz., 
vaisiams, daržovėms ir konditerijos 
gaminiams, vynioti, taip pat atlieka 
svarbią maisto higienos funkciją. Tačiau 
šie maišeliai vis tiek didina taršą 
šiukšlėmis, todėl reikėtų sumažinti ar 
laipsniškai juos pakeisti maišeliais, 
pagamintais iš tvarių ir atsinaujinančių 
medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 75
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) drėgniems, nefasuotiems, 
nesupakuotiems maisto produktams, pvz., 
žaliai mėsai, žuvies ar pieno produktams, 
arba nesupakuotiems maisto 
pusgaminiams vynioti naudojami 
maišeliai yra būtini užtikrinant maisto 
produktų higieną, todėl jie neturėtų būti 
įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šiuo metu nėra alternatyvų maišeliams, kurie naudojami nefasuotiems, 
nesupakuotiems maisto produktams, pvz., žaliai mėsai, žuvies ar pieno produktams, arba 
nesupakuotiems maisto pusgaminiams vynioti, jie neturėtų būti įtraukti į šios direktyvos 
taikymo sritį.
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Pakeitimas 76
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) į šios direktyvos taikymo sritį 
nereikėtų įtraukti lengvųjų plastikinių 
maišelių, skirtų vynioti supakuotiems arba 
nesupakuotiems drėgniems maisto 
produktams, žuviai ar neapdorotiems 
pieno produktams, arba kitų maišelių, 
naudojamų laikyti nesupakuotiems maisto 
produktams, skirtiems vartoti iškart arba 
greitai po įsigijimo, kai maišelius reikia 
naudoti dėl maisto produktų higienos;

Or. fr

Pagrindimas

Nereikėtų į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti kai kurių rūšių maišelių, kuriuos reikia 
naudoti dėl higienos ir vartotojų apsaugos priežasčių. Taigi į šios direktyvos taikymo sritį 
nereikėtų įtraukti lengvųjų plastikinių arba iš kitų medžiagų, pavyzdžiui, popieriaus, 
pagamintų maišelių, skirtų įpakuoti kai kurių rūšių maisto produktams, kuriuos dažniausiai 
reikia vartoti iškart.

Pakeitimas 77
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) labai lengvi plastikiniai maišeliai, 
naudojami sausiems, biriems, 
nesupakuotiems maisto produktams, pvz., 
vaisiams, daržovėms ir konditerijos 
gaminiams, vynioti, atlieka daugiau 
funkcijų nei tik tokių prekių gabenimas. 
Vis dėlto tokie maišeliai gali labai 
padidinti šiukšlinimą. Todėl jų reikėtų 
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sumažinti ar palaipsniui juos pakeisti 
maišeliais, pagamintais iš biologinių ir 
galimų kompostuoti medžiagų, kurie būtų 
tiekiami tvariai, arba perdirbtų medžiagų;

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjos 7 pakeitime, susijusiame su 6b konstatuojama dalimi, turėtų būti nurodomas ne tik 
perdirbtas popierius, bet ir kitos perdirbtos medžiagos.

Pakeitimas 78
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) labai lengvi plastikiniai maišeliai, 
naudojami sausiems, biriems, 
nesupakuotiems maisto produktams, pvz., 
vaisiams, daržovėms ir konditerijos 
gaminiams, vynioti, atlieka daugiau 
funkcijų nei tik tokių prekių gabenimas. 
Vis dėlto tokie maišeliai gali labai 
padidinti šiukšlinimą. Todėl jų reikėtų 
sumažinti ar laipsniškai juos pakeisti 
maišeliais, kurie yra kompostuojami ir 
kurių sudėtyje yra bent 50 proc. 
biologinių medžiagų, kurios būtų 
išgaunamos tvariai, arba perdirbtu 
popieriumi;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės taip pat turėtų ieškoti galimybių sumažinti labai lengvų plastikinių maišelių, 
naudojamų džiovintiems vaisiams, daržovėms ir konditerijos gaminiams vynioti, naudojimą. 
Arba juos būtų galima pakeisti maišeliais, kurie yra visiškai kompostuojami ir kurių sudėtyje 
yra bent 50 proc. biologinių medžiagų, kurios būtų išgaunamos tvariai, arba perdirbtu 
popieriumi.
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Pakeitimas 79
Biljana Borzan

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad 
nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad 
nepadidėtų bendras pakuočių kiekis, nes 
tai lygiai taip pat ar dar labiau kenkia 
aplinkai;

Or. hr

Pakeitimas 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad 
nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad jomis 
būtų tvariai mažinamas lengvųjų 
plastikinių maišelių naudojimas ir 
nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

Or. en

Pakeitimas 81
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad 

(7) nekompostuojamų, biologiškai 
neskaidomų lengvųjų plastikinių maišelių 
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nepadidėtų bendras pakuočių kiekis; mažinimo priemonės turėtų būti tokios, kad 
nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

Or. en

Pakeitimas 82
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad 
nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad 
nepadidėtų bendras pakuočių ir atliekų 
kiekis;

Or. en

Pakeitimas 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Europos Sąjunga turėtų skatinti 
didesnę dalį plastikinių maišelių, 
naudojamų valstybėse narėse, gaminti iš 
skaidomos ir kompostuojamos medžiagos, 
kuri yra mažiau kenksminga aplinkai 
negu tradicinis plastikas;

Or. sv

Pakeitimas 84
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) dabartinės direktyvos reikalavimai 
turėtų būti taikomi ir biologiškai 
skaidomiems maišeliams. Tai pereinamoji 
priemonė, kuri neturėtų būti skatinama 
kaip ilgalaikė alternatyva vienkartiniams 
plastikiniams maišeliams. Bendro 
maišelių naudojimo mažinimas turėtų 
išlikti pagrindiniu šios direktyvos tikslu;

Or. en

Pagrindimas

Biologiškai skaidomiems maišeliams gaminti reikia naftos produktų arba augalinio krakmolo, 
o jų irimas turi tiksliai neapibrėžtą trumpalaikį poveikį aplinkai, visų pirma jūros gyvūnams.

Pakeitimas 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) kenksmingosios medžiagos, visų 
pirma endokrininę sistemą ardančios 
cheminės medžiagos, esančios 
plastikiniuose maišeliuose, turėtų būti 
visiškai uždraustos siekiant užtikrinti 
tinkamą aplinkos ir žmonių sveikatos 
apsaugos lygį; 

Or. sv

Pakeitimas 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant nepadaryti neigiamo 
poveikio vidaus rinkos veikimui, visoje ES 
turėtų būti taikomos vienodos sąlygos dėl 
naudojamų medžiagų. Dėl to, kad kai 
kuriose valstybėse narėse 
diskriminuojamos kai kurios medžiagos, 
sunkiau vykdyti antrinį perdirbimą ir 
prekybą;

Or. de

Pakeitimas 87
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio -2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas -2a 
punktas:

„-2a. pirkinių maišeliai ‒ maišeliai, kurie 
tiekiami vartotojams buities prekių ar 
maisto produktų pardavimo vietose 
prekėms gabenti. Drėgniems, 
nefasuotiems, nesupakuotiems maisto 
produktams, pvz., žaliai mėsai, žuvies ar 
pieno produktams, arba nesupakuotiems 
maisto pusgaminiams vynioti naudojami 
maišeliai, kurie būtini užtikrinant maisto 
produktų higieną, nelaikomi pirkinių 
maišeliais.“

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja siūlo išplėsti šio iš dalies keičiančio akto taikymo sritį ir taikyti jį visiems pirkinių 
maišeliams. Taigi reikėtų nustatyti bendrą pirkinių maišelių apibrėžtį. Tačiau vertėtų 
paaiškinti, kad maišeliai, kurie būtini užtikrinant maisto produktų higieną ir naudojami tiek 
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nesupakuotiems drėgniems maisto produktams, tiek maisto pusgaminiams vynioti, į šią 
apibrėžtį neįtraukiami.

Pakeitimas 88
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio -2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Į 3 straipsnį įtraukiamas naujas -2a 
punktas:

„-2a) plastikiniai maišeliai – maišeliai, 
kuriuos vartotojai gali naudoti prekybos 
vietose, išskyrus maišelius, kuriuos reikia 
naudoti dėl higienos, skirti vynioti 
nesupakuotiems maisto produktams ir 
gėrimams, kuriuos reikia vartoti iškart 
arba labai greitai po įsigijimo;“

Or. fr

Pagrindimas

Nereikėtų į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti kai kurių rūšių maišelių, kuriuos reikia 
naudoti dėl higienos ir vartotojų apsaugos priežasčių. Taigi į šios direktyvos taikymo sritį 
nereikėtų įtraukti lengvųjų plastikinių arba iš kitų medžiagų, pavyzdžiui, popieriaus, 
pagamintų maišelių, skirtų vynioti kai kurių rūšių maisto produktams, kuriuos dažniausiai 
reikia vartoti iškart.

Pakeitimas 89
Christa Klaß, Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio -2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas -2a 
punktas:

„-2a. pirkinių maišeliai ‒ maišeliai, kurie 
tiekiami vartotojams kasoje siekiant 
palengvinti buities prekių ir maisto 
produktų gabenimą, išskyrus maišelius, 
kurie būtini užtikrinant maisto produktų 
higieną ir yra skirti nesupakuotiems 
maisto produktams ar maistui ir 
gėrimams, kurie suvartojami nedelsiant 
arba netrukus po pirkimo.“

Or. en

Pagrindimas

Nors į šios direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtraukti visų rūšių plastikiniai maišeliai, 
naudojami prekių gabenimui iš pardavimo vietos, tam tikrais atvejais maišeliai yra būtini 
užtikrinant maisto produktų higieną, vartotojų saugą (ir netiesiogiai visuomenės sveikatą), 
taip pat vartotojų patogumą. Tokiais atvejais daugkartiniai maišeliai visiškai nebūtų tinkami, 
pvz., higienos atžvilgiu.

Pakeitimas 90
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 94/62/EB 
3 straipsnio 2 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 20 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

Or. it
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Pakeitimas 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 25 
mikronai ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose prie kasos.

Or. de

Pagrindimas

Apribojus svorį iki 50 mikronų skatinama daugiau gaminti dar storesnių plastikinių maišelių 
ir taip eikvoti išteklius. Tai kelia problemų ekologiniu ir ekonominiu aspektais. Todėl 
tikslingiau storį apriboti iki 25 mikronų.

Pakeitimas 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų, o pakartotinio naudojimo 
skaičius yra mažiau kaip 125 kartai, ir 



PE528.033v01-00 36/69 AM\1016927LT.doc

LT

pardavimo vietose. kurie tiekiami vartotojams buities prekių ar 
maisto produktų pardavimo vietose.

Or. en

Pakeitimas 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 96/62/EB
3 straipsnio 2 a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

a) plastikiniai maišeliai – iš plastikinių 
medžiagų, apibrėžtų Komisijos reglamento 
(ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 1 dalyje, 
pagaminti maišeliai, kurie tiekiami 
vartotojams buities prekių ar maisto 
produktų pardavimo vietose.

Or. es

Pakeitimas 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
apatinis ribinis sienelės storis yra ne 
mažesnis kaip 50 mikronų ir kurie tiekiami 
vartotojams buities prekių ar maisto 
produktų pardavimo vietose.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybėms narėms ES lygmeniu nustatoma minimalaus sienelės storio riba. 
Tačiau valstybėms narėms leidžiama lengvaisiais maišeliais laikyti maišelius, kurių sienelės 
storis yra didesnis kaip 50 mikronų, atsižvelgiant į atitinkamus šalių poreikius. Tai būtų 
geriausias būdas išvengti baudų toms valstybėms narėms, kurios jau ėmėsi veiksmingų 
priemonių šiuo klausimu, o likusioms valstybėms narėms būtų leista laisvai pasirinkti 
sprendimus, kurie geriau atitiktų jų specifines atliekų tvarkymo sistemas.

Pakeitimas 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis paprastai yra mažesnis kaip 
50 mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

Or. en

Pakeitimas 96
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 94/62/EB 
3 straipsnio 2 a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 



PE528.033v01-00 38/69 AM\1016927LT.doc

LT

reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti vienkartiniai maišeliai, 
kurie tiekiami vartotojams buities prekių ar 
maisto produktų pardavimo vietose.

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkama nustatyti sienelės storį iki 50 mikronų, nes tai yra visiems taikytinas vienodas 
požiūris (angl. one size fits all), kuris atneštų priešingų rezultatų. Vietoj to reikėtų susitelkti į 
pakartotinį naudojimą, maišelių kokybę ir vartotojams skirtas kampanijas. Yra daug tvirtų ir 
pakartotinai naudojamų plastikinių maišelių, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų.

Pakeitimas 97
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2b 
punktas:

„2b. labai lengvi plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų 
Reglamento (ES) Nr. 10/2011 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 10 
mikronų;“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su nauja maišelių apibrėžtimi, kurią įvedė pranešėja. Dėl specialios labai 
lengvų plastikinių maišelių paskirties jie turėtų būti atskirai apibrėžiami. Labai lengvi 
plastikiniai maišeliai turėtų būti apibrėžti nurodžius, jog jų sienelės storis yra mažesnis kaip 
10 mikronų.
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Pakeitimas 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2b 
punktas:

„2b. pakartotinio naudojimo maišeliai ‒ 
maišeliai, kuriuos galima pakartotinai 
panaudoti mažiausiai 125 kartus;“

Or. en

Pakeitimas 99
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2c 
punktas:

„2c. biologinės medžiagos ‒ medžiagos, 
išgautos iš biomasės;“

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta aiški biologinių medžiagų apibrėžtis. Atsižvelgiant į esamą terminologiją, 
kurią naudoja Europos standartizacijos komitetas (angl. CEN), turėtų būti nurodyta tik 
medžiagos kilmė.
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Pakeitimas 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2c 
punktas:

„2c. pramoninėmis sąlygomis biologiškai 
skaidomi maišeliai ‒ maišeliai, kurie 
skaidomi pramoniniuose įrenginiuose 
pagal ES standartą EN 13432 ir dėl to 
surenkami tada, kai nebetinkami 
naudoti;“

Or. en

Pakeitimas 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2d 
punktas:

„2d. aplinkos sąlygomis biologiškai 
skaidomi maišeliai ‒ maišeliai, kurie gali 
būti išmesti į aplinką bet kokiomis 
aplinkybėmis (pvz., vandenį, dirvožemį) ir 
suyra per 20 savaičių, ekosistemai 
grąžindami vertingąsias medžiagas. 
Aplinkos sąlygomis biologiškai skaidomų 
maišelių, kurie gali suirti dirvožemyje, bet 
nesuyra vandenyje, sienelės storis turi 
būti ne mažesnis kaip 50 mikronų;“

Or. en
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Pakeitimas 102
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2d 
punktas:

„2d. suyrantys maišeliai ‒ maišeliai, kurių 
ne mažiau kaip 90 proc. masės suyra per 
12 savaičių pramoniniuose kompostavimo 
įrenginiuose;“

Or. en

Pagrindimas

Kompostuojant maišelius neturėtų kilti problemų. Todėl jie turėtų suirti per įprastinį 
kompostavimo laiką pramoniniuose įrenginiuose.

Pakeitimas 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 4 straipsnyje įterpiama ši nauja -1a 
dalis:

„-1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
pakuotė būtų pagaminta taip, kad joje 
kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų arba 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų 
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koncentracija nebūtų didesnė kaip 
0,01 proc., ir kad joje nebūtų oksidacija 
skaidomų plastikinių medžiagų, kaip 
nustatyta atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose. Šios priemonės turi būti 
užtikrintos ne vėliau kaip ...*.

____________

* OL: prašome įrašyti datą: dveji metai po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.“

Or. en

Pakeitimas 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės imasi priemonių, kad bent 
80 proc. tvariai sumažintų lengvųjų 
plastikinių maišelių naudojimą savo 
teritorijoje, palyginti su vidutiniu 
suvartojimu Sąjungoje 2010 m., per 
dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Turime užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų priemones, kuriomis būtų pasiektas 
ilgalaikis poveikis. Todėl tikslinis rodiklis turėtų būti taikomos ir po direktyvoje nustatyto 
galutinio termino (dveji metai po įsigaliojimo datos).

Pakeitimas 105
Vittorio Prodi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų biologiškai neskaidomų, 
nekompostuojamų lengvųjų plastikinių 
maišelių naudojimą pagal ES standartą 
EN 13432 savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 106
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės, kuriose vienam 
gyventojui tenka daugiau nei 40 lengvųjų 
plastikinių maišelių per metus, imasi 
priemonių, kad sumažintų šį naudojimą 
savo teritorijoje per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, kad vienas 
gyventojas sunaudotų ne daugiau kaip 40
maišelių per metus. Kitos valstybės narės 
raginamos ir toliau dėti pastangas kad 
taip pat sumažintų lengvųjų plastikinių 
maišelių naudojimą.

Or. fr

Pagrindimas

Nereikėtų bausti valstybių narių, kurios jau įdėjo daug pastangų šioje srityje.
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Pakeitimas 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės raginamos imtis
priemonių, kad sumažintų lengvųjų 
plastikinių maišelių naudojimą savo 
teritorijoje per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 108
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB 
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo mažiausiai 70 proc. sumažintų 
lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą 
savo teritorijoje, palyginti su vidutiniu 
naudojimu ES 2010 m.

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
ketverius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo mažiausiai 80 procentų 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje, palyginti su 
vidutiniu naudojimu ES 2010 m.

Or. es



AM\1016927LT.doc 45/69 PE528.033v01-00

LT

Pakeitimas 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų plastikinių maišelių naudojimą 
savo teritorijoje per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo ir skatintų jų 
pakartotinį naudojimą bei perdirbimą.

Or. es

Pakeitimas 110
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
gerokai sumažintų lengvųjų plastikinių 
maišelių naudojimą savo teritorijoje per 
dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

1a. Valstybės narės per dvejus metus po 
šios direktyvos įsigaliojimo imasi 
priemonių, kad per penkerius metus nuo 
nacionalinių priemonių patvirtinimo bent 
50 proc. sumažintų lengvųjų plastikinių 
maišelių naudojimą savo teritorijoje, 
palyginti su vidutiniu suvartojimu 
Sąjungoje 2010 m..

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės imasi priemonių, kuriomis 
siekia sumažinti lengvųjų plastikinių 
maišelių, kurie būtini užtikrinant maisto 
produktų higieną ir yra skirti 
nesupakuotiems maisto produktams ar 
maistui ir gėrimams, kurie suvartojami 
nedelsiant arba netrukus po pirkimo,
naudojimą savo teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
Prireikus reikėtų atsižvelgti į tai, kiek šį 
naudojimą pavyko sumažinti įgyvendinant 
įvairias sektorių iniciatyvas, kad naujos 
priemonės nesidubliuotų su jau 
esamomis.

Or. fr
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Pagrindimas

Prancūzijoje buvo įgyvendinta daug savanoriškų programų, kurių rezultatas – nuo 2002 m. 
lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą pavyko sumažinti 90 proc. Reikia atsižvelgti į 
pastangas, kurių jau imtasi (ir kurių rezultatai jau matyti), ir reikėtų siekti, kad naujos 
priemonės nesidubliuotų su jau įgyvendinamomis priemonėmis.

Pakeitimas 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
iki 2018 m. 80 proc. sumažintų lengvųjų 
plastikinių maišelių naudojimą savo 
teritorijoje, palyginti su vidutiniu 
suvartojimu Sąjungoje 2010 m.

Or. en

Pakeitimas 114
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

1а. Valstybės narės parengia programas ir 
imasi praktiškų priemonių joms 
įgyvendinti, kad sumažintų lengvųjų 
plastikinių maišelių naudojimą savo 
teritorijoje per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. bg
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Pakeitimas 115
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 64/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
bent 80 proc. sumažintų lengvųjų 
plastikinių maišelių naudojimą savo 
teritorijoje per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo. Nuo 2020 m. 
valstybės narės nutraukia lengvųjų 
plastikinių maišelių, įskaitant biologiškai 
skaidomus maišelius, tiekimą.

Or. en

Pagrindimas

Vien tik su kainomis susijusių priemonių nepakanka siekiant sumažinti plastikinių maišelių 
kiekį. Geriausia būtų uždrausti vienkartinius plastikinius maišelius, palyginti su visomis 
kitomis galimybėmis, kurias apsvarstė Europos Komisija, kiek tai susiję su poveikiu aplinkai.

Pakeitimas 116
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB 
4 straipsnio 1 a dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimo mažinimas turėtų būti 
paremtas [bendru lengvųjų plastikinių 
maišelių, sunaudotų per 2010 m. 
kalendorinius metus, skaičiumi] („bazinis 
lygis“), išskyrus atvejus, kai valstybės 
narės jau ėmėsi priemonių.
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Or. en

Pakeitimas 117
Christa Klaß, Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB 
4 straipsnio 1 a dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visų pirma apsvarsto, kiek 
galėtų sumažėti plastikinių maišelių 
sunaudojimas, jei mažmeninės prekybos 
maistu sektoriuje jie būtų teikiami už 
užmokestį.

Or. de

Pakeitimas 118
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės.

Or. it

Pakeitimas 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai,
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai
ir ekonominės priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių sunaudojimą, draudimai nereikalingi. Šiam 
tikslui pasiekti esama nuosaikesnių priemonių, kurios pasiteisino įvairiose valstybėse narėse, 
pvz., plastikinių maišelių pardavimas.

Pakeitimas 120
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Valstybės narės gali nustatyti naudojimo 
mažinimo tikslus arba nacionalinius 
draudimus, ekonomines priemones bei 
pardavimo apribojimus, kuriais 
nukrypstama nuo direktyvos 18 straipsnio 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 121
Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų. Tačiau 
tokios priemonės nėra savavališkos 
valstybių narių tarpusavio prekybos 
diskriminacijos arba užslėpto jos 
apribojimo būdas.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kuriomis mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių naudojimas, turėtų būti 
proporcingos ir nediskriminacinės bei taikomos nepažeidžiant Sutarties nuostatų dėl vidaus 
rinkos.

Pakeitimas 122
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
vartotojams skirtos kampanijos ir 
bendrovių, pvz., kasdienio vartojimo 
prekių įmonių, rengiamos kampanijos, 
savanoriški įsipareigojimai, ekonominės 
priemonės bei pardavimo apribojimai, 
kuriais nukrypstama nuo direktyvos 18 
straipsnio nuostatų.
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Or. en

Pakeitimas 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Neteisinės ir neprivalomos priemonės, 
kurios rekomenduojamos valstybėms 
narėms, gali būti, be kita ko, savanoriškos
naudojimo mažinimo schemos, 
apimančios teigiamas ekonominio atlygio 
priemones; taip pat pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų priimti galutinį sprendimą, kaip realiai išspręsti aplinkosaugos 
problemą, susijusią su plastikinių maišelių naudojimu, atsižvelgiant į poveikį pirkėjams, 
praktinius žmonių gyvenimo aspektus ir finansinius apribojimus, su kuriais jie gali susidurti. 
Daug labiau tikėtina, kad naudojant teigiamas atlygio priemones, pvz., lojalumo korteles ar 
nuolaidas, o ne priverstinio poveikio sankcijas, pirkėjai stengsis pakeisti vartojimo įpročius ir 
naudos mažiau plastikinių maišelių.

Pakeitimas 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
švietimo programos, skirtos apskritai 
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ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

vartotojams ir visų pirma vaikams, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų. Tačiau 
taikant tokius pardavimo apribojimus 
neturi būti visiškai uždrausta naudoti 
lengvuosius plastikinius maišelius.

Or. en

Pakeitimas 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB 
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų. Dėl 
tokių priežasčių kaip higiena, maisto 
sauga, vartojimo įpročiai ar alternatyvų 
trūkumas, taip pat siekdamos išvengti 
maisto atliekų susidarymo, valstybės narės 
gali nustatyti supaprastintas taisykles ar 
išimtis plastikiniams maišeliams, kurių 
storis mažesnis kaip 10 mikronų. Taip pat 
dėl didesnio jų pakartotinio panaudojimo 
valstybės narės gali nustatyti švelnesnes 
taisykles plastikiniams maišeliams, kurių 
storis didesnis kaip 50 mikronų.

Or. es

Pakeitimas 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko,
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Tokios priemonės apima inovacinius 
sprendimus, nacionalinius naudojimo 
mažinimo planus, ekonomines priemones
bei pardavimo apribojimus, kuriais 
nukrypstama nuo direktyvos 18 straipsnio 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 127
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko,
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Tokios priemonės apima nacionalinius
naudojimo mažinimo planus, ekonomines 
priemones bei pardavimo apribojimus, 
kuriais nukrypstama nuo direktyvos 18 
straipsnio nuostatų.

Or. bg

Pakeitimas 128
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės priemonės bei pardavimo 
apribojimai, kuriais nukrypstama nuo 
direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, 
nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, 
ekonominės ir reglamentavimo priemonės 
bei pardavimo apribojimai, kuriais 
nukrypstama nuo direktyvos 18 straipsnio 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 d punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Taikant oksidaciją biologiškai 
skaidomi maišeliai neatitinka šioje 
direktyvoje nustatytų tikslų, todėl turi būti 
draudžiami.“

Or. en

Pakeitimas 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Lengviesiems plastikiniams 
maišeliams, kurie yra biologiškai 
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skaidomi ir panaudojami taikant organinį 
perdirbimą, netaikomos šioje direktyvoje 
numatytos priemonės, jei tenkinamos 
visos šios sąlygos:

a) jie nėra dalijami nemokamai,

b) jie naudojami srityse, kuriose už atliekų 
tvarkymą atsakingos kompetentingos 
institucijos juos pripažįsta biologinių 
atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemų 
dalimi, 

c) jie yra aiškiai paženklinti, nurodant 
vartotojams skirtą informaciją apie tolesnį 
jų panaudojimą atskiram biologinių 
atliekų surinkimui,

d) jie atitinka EN 13432 standartą,

e) jie gali biologiškai irti taip, kad visa 
medžiaga natūraliomis sąlygomis per 
mažiau kaip vienus metus galiausiai 
suskiltų į anglies dioksidą, biomasę ir 
vandenį.“

Or. en

Pakeitimas 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Valstybės narės, naudojančios 
organinį perdirbimą biologinėms 
atliekoms, gali netaikyti šios direktyvos 
lengviesiems plastikiniams maišeliams, 
kurie atitinka standartą EN 13432, jei 
tenkinamos visos šios sąlygos:

i) jie nėra dalijami nemokamai,

ii) kompetentingos institucijos, atsakingos 
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už atliekų tvarkymą, leidžia juos naudoti 
kaip biologinių atliekų surinkimo ir 
perdirbimo sistemų dalį;

iii) jie yra aiškiai paženklinti, nurodant 
vartotojams skirtą informaciją apie tolesnį 
jų panaudojimą organiniam biologinių 
atliekų perdirbimui;

iv) jie gali biologiškai irti taip, kad visa 
medžiaga natūraliomis sąlygomis per 
mažiau kaip vienus metus galiausiai 
suskiltų į anglies dioksidą, biomasę ir 
vandenį, kaip reikalaujama pagal 
atitinkamą CEN standartą.“

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingiausias būdas nereikalingam maišelių naudojimui sumažinti ‒ nustatyti papildomą 
mokestį už maišelį. Labai lengvi plastikiniai maišeliai, kurie būtini užtikrinant maisto 
produktų higieną, turėtų būti išimtis. Valstybės narės, kurios biologinėms atliekoms taiko 
organinio perdirbimo sistemas, gali netaikyti šios direktyvos galimiems kompostuoti 
lengviesiems plastikiniams maišeliams, kurie atitinka standartą EN13432.

Pakeitimas 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Plastikiniams maišeliams, kurie 
naudojami biriems, nesupakuotiems 
produktams vynioti, 1a dalyje nustatytas 
naudojimo mažinimo tikslas nėra 
taikomas, nes jie būtini užtikrinant maisto 
produktų higieną ir vartotojų saugą.“

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti maisto produktų higieną ir visuomenės sveikatą. Maišeliai, naudojami 
biriems, nesupakuotiems produktams, yra reikalingi siekiant užtikrinti maisto produktų 
higieną ir vartotojų saugą; be to, šiuo metu nėra alternatyvų, kuriomis galima būtų pasiekti tą 
patį tikslą. Todėl tokiems maišeliams neturėtų būti taikomas 1a dalyje nustatytas naudojimo 
mažinimo tikslas.

Pakeitimas 133
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad maisto produktų 
mažmenininkai nedalytų nemokamai 
lengvųjų maišelių. Valstybės narės 
užtikrina, kad maisto produktų 
mažmenininkai už lengvuosius 
plastikinius maišelius imtų mokestį, kuris 
būtų veiksmingas ir proporcingas.“

Or. en

Pakeitimas 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
plastikinių maišelių naudojimo mažinimo 
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priemonių nepadidėtų bendras pakuočių 
kiekis.“

Or. en

Pakeitimas 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Vadovaudamasi atsargumo principu, 
Europos Sąjunga siekia visiškai uždrausti 
kenksmingas endokrininę sistemą 
ardančias chemines medžiagas, esančias 
plastikiniuose maišeliuose, kad užtikrintų 
tinkamą aplinkos ir žmonių sveikatos 
apsaugos lygį.“

Or. sv

Pakeitimas 136
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad mažmenininkai 
nedalytų nemokamai maišelių, išskyrus 
labai lengvus plastikinius maišelius arba 
tokių labai lengvų plastikinių maišelių 
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pakaitalus, kaip nurodyta šio straipsnio 1c 
dalyje. Valstybės narės užtikrina, kad 
mažmenininkai už lengvuosius 
plastikinius maišelius imtų mokestį, kuris 
būtų veiksmingas ir proporcingas siekiant 
šio straipsnio 1a dalyje nurodyto tikslo. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
mažmenininkai imtų bent tokį pat mokestį 
už kitus maišelius. Valstybės narės imasi 
šių priemonių ne vėliau kaip ...*. 
Valstybės narės, kurios yra nustačiusios 
atskiro biologinių atliekų surinkimo 
sistemą, gali reikalauti, kad 
mažmenininkai sumažintų lengvųjų 
plastikinių maišelių, kurie yra 
kompostuojami ir kurių sudėtyje yra bent 
50 proc. biologinių medžiagų, kurios būtų 
išgaunamos tvariai, kainą iki 50 proc.

________________

* OL: prašom įrašyti datą: vieni metai po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos.“

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingiausias būdas nereikalingam maišelių naudojimui sumažinti ‒ nebedalyti jų 
nemokamai. Tai turėtų būti taikoma visiems maišeliams, ne tik plastikiniams, išskyrus labai 
plonus plastikinius maišelius arba tokių labai plonų maišelių pakaitalus. Valstybės narės, 
kurios yra nustačiusios atskiro biologinių atliekų surinkimo sistemą, gali iki 50 proc. 
sumažinti visiškai kompostuojamų lengvųjų plastikinių maišelių kainą. Tai paskata pereiti 
prie tokių maišelių naudojimo tik tuo atveju, kai užtikrinamas tinkamas jų tvarkymas.

Pakeitimas 137
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama ši 1b dalis:
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„1b. Valstybės narės nacionalinėse 
prevencijos programose atsižvelgia į 
ekologinio projektavimo kriterijus, 
taikomus prieš pateikiant gaminį į rinką: 
plastiko, o ypač lengvųjų plastikinių 
maišelių naudojimas turi būti leidžiamas 
tik ribotais atvejais tam tikram gaminiui 
dėl higienos ar maisto saugos priežasčių, 
ar tvaresnės pakavimo alternatyvos 
nebuvimo.“

Or. es

Pagrindimas

Pavyzdžiui, kai kurių elektroninių ar tekstilės gaminių atveju, gamintojai linkę į pakuotę ar 
pagrindinį paketą įdėti papildomų pakuočių, kurios daugeliu atveju yra nereikalingos: 
dėžutės marškiniams su plastikiniu maišeliu viduje, buitiniai prietaisai, supakuoti dėžėse su 
atskirais maišeliais kiekvienam laidui ir t.t.

Pakeitimas 138
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 4 straipsnyje įterpiama nauja 1b dalis:

„1b. Valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad būtų mažinama 
labai lengvų plastikinių maišelių, 
naudojamų sausiems biriems, 
nesupakuotiems maisto produktams, pvz., 
vaisiams, daržovėms ir konditerijos 
gaminiams, vynioti, arba jie laipsniškai 
pakeičiami maišeliais, pagamintais iš 
ekologiškų medžiagų, kurios būtų 
išgaunamos tvariai. Valstybės narės imasi 
šių priemonių ne vėliau kaip ...*.

______________
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* OL: prašome įrašyti datą: dveji metai po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.“

Or. en

Pakeitimas 139
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 4 straipsnyje įterpiama nauja 1c dalis:

„1c. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo 
mažinimo priemonių nepadidėtų bendras 
pakuočių arba atliekų, įskaitant maisto 
atliekas, kiekis.“

Or. en

Pakeitimas 140
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Mažmenininkai leidžia vartotojams 
atsisakyti ir palikti prekybos vietoje bet 
kokias pakuotes, kurios jiems yra 
nereikalingos, visų pirma maišelius. 
Mažmenininkai užtikrina, kad tokios 
pakuotės būtų pakartotinai panaudojamos 
arba perdirbamos.“
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Or. en

Pakeitimas 141
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
II priedo 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) II priedo 3 dalies d punktas iš dalies 
keičiamas taip:

„Biologiškai skaidomos pakuočių atliekos 
turi būti tokios kilmės, kad galėtų fiziškai, 
chemiškai, termiškai ir biologiškai irti 
taip, kad visa medžiaga natūraliomis 
sąlygomis per mažiau kaip vienus metus 
galiausiai suskiltų į anglies dioksidą, 
biomasę ir vandenį.“

Or. en

Pakeitimas 142
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 dalies 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 4 straipsnyje įterpiama ši 1c dalis:

„1c. Komisija ir valstybės narės bent jau 
pirmaisiais metais po direktyvos 
įsigaliojimo skatina informavimo ir 
sąmoningumo kampanijas, skirtas 
plačiajai visuomenei, apie neigiamą per 
didelio įprastinių plastikinių maišelių 
naudojimo poveikį aplinkai.“



PE528.033v01-00 64/69 AM\1016927LT.doc

LT

Or. es

Pakeitimas 143
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) 4 straipsnyje įterpiama ši 1d dalis:

„1d. Priemonės maišelių naudojimui 
sumažinti gali būti taikomos kartu su 
ekologinio projektavimo priemonėmis, 
pavyzdžiui, spausdinimo paviršiaus 
komerciniams pranešimams ar reklamos 
ženklams ribojimu siekiant taip pat 
sumažinti žalingų aplinkai dažų ir 
dažiklių naudojimą. Ši nuostata 
netaikoma pranešimams ar įspėjimams 
apie plastikinių maišelių naudojimo 
poveikį aplinkai tose valstybėse narėse, 
kurios pasirinko taikyti tokios rūšies 
informavimo priemones.“

Or. es

Pakeitimas 144
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad būtų mažinama 
labai lengvų plastikinių maišelių, 
naudojamų sausiems biriems, 
nesupakuotiems maisto produktams, pvz., 
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vaisiams, daržovėms ir konditerijos 
gaminiams, vynioti, arba jie palaipsniui 
pakeičiami maišeliais, pagamintais iš 
perdirbtų medžiagų arba iš biologinių 
medžiagų, jei jos yra nustačiusios atskiro 
biologinių atliekų surinkimo sistemas. 
Valstybės narės imasi šių priemonių ne 
vėliau kaip ...*.

________________

OL: prašom įrašyti datą: dveji metai po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjos 25 pakeitime turėtų būti nurodomas ne tik perdirbtas popierius, bet ir kitos 
perdirbtos medžiagos.

Pakeitimas 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
6 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įterpiamas naujas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Plastikinių maišelių mažinimo priemonių 
rūšys

1. Valstybės narės įgyvendina hierarchinį 
(kaskadinį) modelį, pagal kurį visų pirma 
siekiama sumažinti daugkartinių maišelių 
naudojimą, toliau ‒ biologiškai aplinkos 
sąlygomis skaidomų maišelių, 
pramoninėmis sąlygomis biologiškai 
skaidomų maišelių ir vienkartinių 
lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą.

2. Valstybės narės imasi priemonių, 
kuriomis siekiama apriboti lengvųjų 
plastikinių maišelių ir pramoninėmis 
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sąlygomis biologiškai skaidomų maišelių, 
kurie tiekiami vartotojams buities prekių 
ar maisto produktų pardavimo vietose, 
kiekį. Tokių maišelių naudojimo 
draudimas turi įsigalioti iki 2020 m., o 
mokestis bus taikomas kaip pereinamoji 
priemonė.

Lengvieji plastikiniai maišeliai gali būti 
naudojami šviežiems produktams (pvz., 
pieno produktams, mėsai) pakuoti, jei 
nėra kitos alternatyvos.

Pramoninėmis sąlygomis biologiškai 
skaidomi maišeliai tiekiami tik tuo atveju, 
kai platintojai gali pagrįstai tikėtis, kad šie 
maišeliai bus surinkti, pvz., maišeliai, 
skirti komunalinių biologinių atliekų 
surinkimui siekiant išvengti papildomų 
atliekų srauto. Šie maišeliai turi būti 
pagaminti taip, kad galėtų būti 
apdorojami kaip biologinės atliekos.

Daugkartinio naudojimo ir aplinkos 
sąlygomis biologiškai skaidomi maišeliai 
vis dar gali būti platinami vartotojams 
nuo 2020 m. Maisto produktų sektoriuje 
šiems maišeliams turi būti taikomas 
mokestis, atitinkantis šios direktyvos 
tikslus.

3. Jeigu naudojami aplinkos sąlygomis 
biologiškai skaidomi maišeliai, tai turi 
būti aiškiai nurodyta ant maišelio 
naudojant ženklą, atvaizdą ar spalvinį 
kodą. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
apibrėžiami tokie ženklai, siekiant 
užtikrinti jų pripažinimą visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės gali patvirtinti priemones, 
kuriomis nurodomos kitos savybės, pvz., 
pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir 
biologinis skaidumas.

4. Biologiniai maišeliai neturi daryti 
neigiamos įtakos žemės ūkio produkcijai, 
skirtai žmonėms arba gyvūnams, ar 
aplinkai; medžiagos naudojamos tik tuo 
atveju, jei jos atitinka biomasei taikomą 
kaskadinį principą.
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Pagal ES standartą EN 16575 biologiniais 
produktais laikomi produktai, kurie yra 
visiškai arba iš dalies pagaminti iš 
biomasės.“

Or. en

Pakeitimas 146
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi per dvylika 
mėnesių nuo jos įsigaliojimo. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės rengia iniciatyvas, 
informuotumo didinimo kampanijas, kad 
įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, 
būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi 
per dvylika mėnesių nuo jos įsigaliojimo. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
teisės aktų nuostatų tekstą, kad 
palengvintų keitimąsi geriausia patirtimi 
tarp valstybių narių.

Or. en

Pakeitimas 147
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi per dvylika 
mėnesių nuo jos įsigaliojimo. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės iš dalies pakeičia 
nacionalinės teisės aktus, jeigu tai būtina, 
ir užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti 
teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 
būtų laikomasi per dvylika mėnesių nuo jos 
įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Or. bg
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Pakeitimas 148
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 
narės.

Valstybės narės, priimdamos tas teisines 
nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą 
arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai 
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato 
valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Tai nebūtų privaloma neteisinėms nuostatoms ar kampanijoms.

Pakeitimas 149
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, kai valstybės narės jau ėmėsi 
priemonių 2006 m. kalendoriniais metais 
arba po jų, bazinis lygis yra bendras 
lengvųjų plastikinių maišelių, sunaudotų 
per 2005 m. kalendorinius metus, 
skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Būtina įtraukti bazinį lygį, kad valstybės narės galėtų atsižvelgti į savo praeities veiklos 
rezultatus.
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Pakeitimas 150
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
programų ir nacionalinės teisės aktų 
pagrindinių nuostatų tekstus.

Or. bg

Pakeitimas 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis

1. Komisija peržiūri šios direktyvos 
taikymo veiksmingumą praėjus 
penkeriems metams nuo jos įsigaliojimo 
dienos.

2. Į peržiūrą įtraukiamas vertinimas dėl 
lengvųjų plastikinių maišelių, kurie 
tiekiami vartotojams buities prekių ar 
maisto produktų pardavimo vietose 
nefasuotiems, nesupakuotiems maisto 
produktams, pvz., žaliai mėsai, žuvies, 
pieno produktams, vaisiams, daržovėms ar 
konditerijos gaminiams, vynioti, 
naudojimo mažinimo tikslų nustatymo.

Or. en


