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9.4.2014 A7-0174/50 

Pakeitimas  50 

Julie Girling 

ECR 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 

5 a konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) valstyb÷s nar÷s gali imtis ekonominių 

priemonių, pvz., nustatyti kainas, kurios 

jau yra pasiteisinusios kaip itin 

veiksmingos mažinant plastikinių 

maišelių naudojimą. Valstyb÷s nar÷s gali 

skatinti maistu prekiaujančius 

ekonomin÷s veiklos vykdytojus prekių ar 

produktų pardavimo vietose nemokamai 

nedalinti plastikinių maišelių, išskyrus 

labai lengvus plastikinius maišelius arba 

tokių labai lengvų plastikinių maišelių 

pakaitalus. Valstyb÷s nar÷s taip pat gali 

skatinti vien ne maisto produktais 

prekiaujančius ekonomin÷s veiklos 

vykdytojus prekių ar produktų pardavimo 

vietose nemokamai nedalinti plastikinių 

maišelių; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/51 

Pakeitimas  51 

Julie Girling 

ECR 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 



 

AM\1026610LT.doc  PE533.805v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

9.4.2014 A7-0174/52 

Pakeitimas  52 

Julie Girling 

ECR 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 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b) plastikiniai maišeliai, pagaminti iš 

kompostuojamų medžiagų, mažiau kenkia 

aplinkai, nei įprastiniai plastikiniai 

maišeliai, pagaminti iš tradicinių 

medžiagų, jei vykdomas biologinių atliekų 

surinkimas. Jei plastikinių maišelių 

naudojimas turi privalumų, t. y., jei lengvi 

plastikiniai maišeliai naudojami sausiems 

biriems, nesupakuotiems maisto 

produktams, pvz., vaisiams, daržov÷ms ir 

konditerijos gaminiams, vynioti, jie tur÷tų 

būti palaipsniui pakeičiami labai lengvais 

plastikiniais kompostuojamais maišeliais, 

su sąlyga, kad vykdomas biologinių 

atliekų surinkimas. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/53 

Pakeitimas  53 

Julie Girling 

ECR 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/EB 

3 straipsnio -2a 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 užtikrinant maisto produktų higieną 

reikalingi 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 
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9.4.2014 A7-0174/54 

Pakeitimas  54 

Julie Girling 

ECR 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 2 punktas 

Direktyva 94/62/EB 

4 straipsnio 1a dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tokios priemon÷s gali būti, be kita ko, 

nacionaliniai naudojimo mažinimo 

planai, ekonomin÷s priemon÷s bei 

pardavimo apribojimai, kuriais 

nukrypstama nuo direktyvos 18 straipsnio 

nuostatų. 

Valstyb÷s nares siekdamos įgyvendinti 

direktyvos reikalavimus gali naudoti 

ekonomines priemon÷s. Tačiau tokios 

priemon÷s n÷ra savavališkos valstybių 

narių tarpusavio prekybos diskriminacijos 

arba užsl÷pto jos apribojimo būdas. 

Or. en 

 

 

 


