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17.10.2018 A8-0317/91 

Pakeitimas 91 

Tim Aker 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  4a straipsnis 

 Panaudotų gaminių atliekų sumažinimas 

 Valstybės narės nustato visų A dalyje 

išvardintų gaminių mažinimo tikslus 

siekiant apriboti po vartojimo tenkančių 

atliekų kiekį   –  50 proc. iki 2025 m. ir 

80 proc. iki 2030 m. siekiant ilgainiui 

šiuos gaminius pakeisti alternatyviais 

aplinką tausojančiais gaminiais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Visiems gaminiams, kurie, kaip manoma, daro neigiamą poveikį jūros aplinkai, turėtų būti 

taikomi griežti mažinimo tikslai. Šie gaminiai priklauso 10-čiai  dažniausiai paplūdimiuose 

aptinkamų vienkartinio naudojimo plastiko gaminių tipų, o gėrimų buteliai sudaro 60,04 

proc. nuo bendro rastų gaminių svorio. Kadangi Komisijos pasiūlymu šiems gaminiams 

siekiama taikyti didesnės gamintojo atsakomybės ir informuotumo didinimo priemones, 

pasiūlymas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad gaminiams būtų taikomi suvartojimo mažinimo 

tikslai, siekiant tikrojo žiedinės ekonomikos tikslo. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Pakeitimas 92 

Tim Aker 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  8a straipsnis 

 Valstybės narės patvirtina ir įgyvendina 

didesnės gamintojo atsakomybės 

priemones, remiantis 8 straipsniu, 

kuriame reikalaujama, kad gamintojai 

finansuotų nepriklausomai nuo gamintojo 

įsteigtas ir valdomas priežiūros 

organizacijas, kad būtų užkirstas kelias 

gaminių, visų pirma vienkartinių 

plastikinių gaminių, atliekoms. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad priežiūros organizacijos būtų veiksmingai valdomos, būtina užtikrinti nepriklausomumą 

nuo atitinkamų pramonės įmonių, kad būtų išvengta nereikalingo kišimosi. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Pakeitimas 93 

Tim Aker 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo A dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  - Gėrimų buteliai 

 - Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai 

dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose 

laikomas maistas, kurio nebereikia 

paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš 

talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai 

greitajam maistui naudojama maisto tara, 

išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat 

pakeliai ir vyniojamoji medžiaga, 

kuriuose pateikiamas maistas. 

 - Pakeliai ir vyniojamoji medžiaga, 

pagaminti iš lanksčios medžiagos, 

kuriuose pateikiamas maistas, kurio 

nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant 

suvartoti iš pakelio ar pakuotės 

 - Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos 

skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų 

buteliai, įskaitant jų kamštelius ir 

dangtelius 

 - Drėgnos servetėlės, pvz., sudrėkintos 

asmens higienai skirtos servetėlės, buityje 

ir pramonėje naudojamos šluostės 

 - Oro balionėliai, išskyrus pramoniniam ir 

kitam profesiniam naudojimui ar 

paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra 

dalijami vartotojams 

 - Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai, 
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kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 

straipsnio 1 dalies c punkte 

Or. en 

Pagrindimas 

Visiems gaminiams, kurie, kaip manoma, daro neigiamą poveikį jūros aplinkai, turėtų būti 

taikomi griežti mažinimo tikslai. Šie gaminiai priklauso 10-čiai  dažniausiai paplūdimiuose 

aptinkamų vienkartinio naudojimo plastiko gaminių tipų, o gėrimų buteliai sudaro 60,04 

proc. nuo bendro rastų gaminių svorio. Kadangi Komisijos pasiūlymu šiems gaminiams 

siekiama taikyti didesnės gamintojo atsakomybės ir informuotumo didinimo priemones, 

pasiūlymas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad gaminiams būtų taikomi suvartojimo mažinimo 

tikslai, siekiant tikrojo žiedinės ekonomikos tikslo. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Pakeitimas 94 

Tim Aker 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo E dalies 5 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- Tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, 

parduodami naudoti kartu su tabako 

gaminiais 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Cigaretėms taikomas akcizo mokestis. Valstybės narės turi daug veiksmų laisvės nustatant 

taikomus akcizų tarifus. Be to, akcizo mokesčiai gali ir greičiausiai jau prisidės prie su 

gaminiais susijusių šiukšlių kiekio mažinimo, todėl nėra priežasties šių gaminių gamintojams 

taikyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas. Tai būtų neveiksminga ir galėtų paskatinti 

nelegalią prekybą. Todėl šie gaminiai iš priedo E dalies kaip vienkartiniai plastiko gaminiai, 

kuriems taikomas didesnės gamintojo atsakomybės reikalavimas, yra išbraukiami.  

 

 


