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18.10.2018 A8-0317/95 

Pozměňovací návrh  95 

Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k dosažení významného snížení spotřeby 

plastových výrobků na jedno použití 

uvedených v části A přílohy na svém 

území do … [šest let po uplynutí lhůty pro 

provedení této směrnice ve vnitrostátním 

právu]. 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k dosažení poloviční (nejméně 50%) 

spotřeby plastových výrobků na jedno 

použití uvedených v části A přílohy na 

svém území do … [šest let po uplynutí 

lhůty pro provedení této směrnice ve 

vnitrostátním právu]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/96 

Pozměňovací návrh  96 

Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Uvedená opatření mohou zahrnovat 

vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření 

zajišťující, aby byly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli k dispozici 

opakovaně použitelné alternativy těchto 

výrobků, ekonomické nástroje, jako je 

zajištění, aby se plastové výrobky na jedno 

použití neposkytovaly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená 

opatření se mohou lišit v závislosti na 

dopadu výrobků uvedených v prvním 

pododstavci na životní prostředí. 

Uvedená opatření mohou zahrnovat 

vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření 

zajišťující, aby byly konečnému 

spotřebiteli k dispozici opakovaně 

použitelné alternativy těchto výrobků, 

ekonomické nástroje, jako je zajištění, aby 

se plastové výrobky na jedno použití 

neposkytovaly v místě prodeje konečnému 

spotřebiteli zdarma. Uvedená opatření se 

mohou lišit v závislosti na dopadu výrobků 

uvedených v prvním pododstavci na 

životní prostředí. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/97 

Pozměňovací návrh  97 

Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může přijmout prováděcí 

akt, který stanoví metodiku výpočtu 

a ověřování významného snížení spotřeby 

plastových výrobků na jedno použití 

uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí 

akt se přijme přezkumným postupem 

uvedeným v čl. 16 odst. 2. 

2. Komise by měla přijmout prováděcí 

akt, který stanoví metodiku výpočtu 

a ověřování snížení spotřeby plastových 

výrobků na jedno použití uvedeného 

v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme 

přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 

odst. 2. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Pozměňovací návrh  98 

Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy však použijí předpisy 

nezbytné k zajištění souladu s článkem 5 

a čl. 7 odst. 1 od … [dva roky po vstupu 

této směrnice v platnost] a s čl. 6 odst. 1 od 

…[tři roky po vstupu této směrnice 

v platnost]. 

Členské státy však použijí předpisy 

nezbytné k zajištění souladu s článkem 5 

a čl. 7 odst. 1 od … [dva roky po 

provedení této směrnice ve vnitrostátním 

právu] a s čl. 6 odst. 1 od …[tři roky po 

provedení této směrnice ve vnitrostátním 

právu]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Pozměňovací návrh  99 

Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – odrážka 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

— Nápojové kelímky — Nápojové kelímky, včetně 

kompozitních kelímků, tj. kelímků na 

kávu/čaj k odnesení s sebou atd. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Pozměňovací návrh  100 

Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – část C – odrážka 1 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Kompozitní nádoby na nápoje včetně 

uzávěrů a víček 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Pozměňovací návrh  101 

Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – část F – odrážka 1 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Nápojové kelímky, včetně kompozitních 

kelímků 

Or. en 

 

 


