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9.4.2014 A7-0174/46 

Pakeitimas  46 

Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3b) atliekų tvarkymo hierarchijoje 

prevencija užima svarbiausią vietą. Tod÷l 

visos ES mastu buvo nustatytas atliekų 

mažinimo tikslas. Tačiau plastikiniai 

maišeliai naudojami įvairiais tikslais ir vis 

dar bus naudojami ateityje. Siekiant 

užtikrinti, kad reikalingi plastikiniai 

maišeliai neatsidurtų aplinkoje, atliekų 

tvarkymo infrastruktūra – ypač 

perdirbimas – tur÷tų būti išpl÷sta, o 

vartotojai tur÷tų būti informuojami apie 

tinkamą atliekų šalinimą. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/47 

Pakeitimas  47 

Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) dr÷gniems, nefasuotiems maisto 

produktams, pvz., žaliai m÷sai, žuvies ar 

pieno produktams, ir nesupakuotiems 

maisto pusgaminiams vynioti ar 

nesupakuotam arba laisvai supakuotam 

maistui ir g÷rimams, skirtiems suvartoti 

nedelsiant arba netrukus po pirkimo, 

neštis naudojami plastikiniai maišeliai yra 

būtini užtikrinant maisto produktų 

higieną, tod÷l netur÷tų būti įtraukti į šios 

direktyvos taikymo sritį; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/48 

Pakeitimas  48 

Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio -1 punktas (naujas) 

Direktyva 94/62/EG 

3 straipsnio 2 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas -2a 

punktas: 

 „-2a. plastikiniai maišeliai – iš plastikinių 

medžiagų, apibr÷žtų Komisijos 

reglamento (ES) Nr. 10/2011 3 straipsnio 

1 dalyje, pagaminti maišeliai su 

rankenomis arba be rankenų, kurie 

tiekiami vartotojams buities prekių ar 

maisto produktų pardavimo vietose 

pirkiniams gabenti. Plastikiniai maišeliai, 

kurie reikalingi užtikrinant maisto 

produktų higieną dr÷gniems, 

nefasuotiems maisto produktams, pvz., 

žaliai m÷sai, žuvies ar pieno produktams, 

ir nesupakuotiems maisto pusgaminiams 

vynioti ar nesupakuotam arba laisvai 

supakuotam maistui ir g÷rimams, 

skirtiems suvartoti nedelsiant arba 

netrukus po pirkimo, neštis, pagal šią 

direktyvą nelaikomi plastikiniais 

maišeliais.“ 

Or. en 

 

 


