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18.10.2018 A8-0317/95 

Pakeitimas 95 

Rolandas Paksas 

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 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 

kad iki ... [šešeri metai nuo šios direktyvos 

perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio 

pabaigos] smarkiai sumažintų priedo A 

dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių 

gaminių sunaudojimą savo teritorijoje. 

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 

kad iki … [šešeri metai nuo šios direktyvos 

perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio 

pabaigos] perpus (bent 50 proc.) 

sumažintų priedo A dalyje nurodytų 

vienkartinių plastikinių gaminių 

sunaudojimą savo teritorijoje. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/96 

Pakeitimas 96 

Rolandas Paksas 

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 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tos priemonės gali apimti nacionalinius 

naudojimo mažinimo tikslus, priemones, 

kuriomis užtikrinama, kad galutiniams 

vartotojams prekybos vietose būtų 

prieinami alternatyvūs daugkartinio 

naudojimo gaminiai, ekonomines 

priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos 

vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai 

galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami 

nemokamai. Tos priemonės gali būti 

skirtingos, atsižvelgiant į pirmoje 

pastraipoje nurodytų gaminių poveikį 

aplinkai. 

Tos priemonės gali apimti nacionalinius 

naudojimo mažinimo tikslus, priemones, 

kuriomis užtikrinama, kad galutiniams 

vartotojams  būtų prieinami alternatyvūs 

daugkartinio naudojimo gaminiai, 

ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, 

kad prekybos vietose vienkartiniai 

plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui 

nebūtų suteikiami nemokamai. Tos 

priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant 

į pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių 

poveikį aplinkai. 

Or. en 



 

AM\1166457LT.docx  PE624.162v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0317/97 

Pakeitimas 97 

Rolandas Paksas 

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 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 

aktą, kuriuo nustatoma 1 dalyje nurodytų 

vienkartinių plastikinių gaminių 

sunaudojimo reikšmingo sumažinimo 

apskaičiavimo ir patikros metodika. Tas 

įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

2. Komisija turėtų priimti 

įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma 1 

dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių 

gaminių sunaudojimo sumažinimo 

apskaičiavimo ir patikros metodika. Tas 

įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

Or. en 



 

AM\1166457LT.docx  PE624.162v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0317/98 

Pakeitimas 98 

Rolandas Paksas 

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 

17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau valstybės narės taiko priemones, 

kurių reikia, kad būtų laikomasi 5 

straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies nuo ... [2 

metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

datos], o 6 straipsnio 1 dalies – nuo [3 

metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

datos]. 

Tačiau valstybės narės taiko priemones, 

kurių reikia, kad būtų laikomasi 5 

straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies nuo ... [2 

metai nuo šios direktyvos perkėlimo 

datos], o 6 straipsnio 1 dalies – nuo [3 

metai nuo šios direktyvos perkėlimo 

datos]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Pakeitimas 99 

Rolandas Paksas 

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 dalies 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

— Gėrimų indeliai — Gėrimų indeliai, įskaitant iš 

sudėtinių medžiagų pagamintus išsinešti 

skirtus kavos ir (arba) arbatos puodelius 

ir t.t. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Pakeitimas 100 

Rolandas Paksas 

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 C dalies 1 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Iš sudėtinių medžiagų pagaminta gėrimų 

tara, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Pakeitimas 101 

Rolandas Paksas 

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 F dalies 1 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 - Gėrimų indeliai, įskaitant iš sudėtinių 

medžiagų pagamintus indelius 

Or. en 

 


