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18.10.2018 A8-0317/95 

Amendamentul  95 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre adoptă măsurile necesare 

pentru a realiza o reducere semnificativă a 

consumului de produse din plastic de 

unică folosință enumerate în partea A din 

anexă pe teritoriul lor până la … [șase ani 

de la data-limită pentru transpunerea 

prezentei directive]. 

Statele membre adoptă măsurile necesare 

pentru a realiza jumătate (cel puțin 50 %) 

din consumul de produse din plastic de 

unică folosință enumerate în partea A din 

anexă pe teritoriul lor până la … [șase ani 

de la data-limită pentru transpunerea 

prezentei directive]. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0317/96 

Amendamentul  96 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Astfel de măsuri pot include obiective 

naționale de reducere a consumului, măsuri 

care să asigure că la punctul de vânzare 

către consumatorul final sunt puse la 

dispoziție alternative reutilizabile la 

produsele respective, instrumente 

economice precum asigurarea faptului că 

produsele din plastic de unică folosință nu 

sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare 

către consumatorul final. Măsurile 

respective pot varia în funcție de impactul 

asupra mediului al produselor menționate 

în primul paragraf. 

Astfel de măsuri pot include obiective 

naționale de reducere a consumului, măsuri 

care să asigure că sunt puse la dispoziție 

consumatorului final alternative 

reutilizabile la produsele respective, 

instrumente economice precum asigurarea 

faptului că produsele din plastic de unică 

folosință nu sunt furnizate gratuit la 

punctul de vânzare către consumatorul 

final. Măsurile respective pot varia în 

funcție de impactul asupra mediului al 

produselor menționate în primul paragraf. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0317/97 

Amendamentul  97 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia poate adopta un act de 

punere în aplicare care să stabilească 

metodologia pentru calcularea și 

verificarea reducerii semnificative a 

consumului de produse din plastic de unică 

folosință menționate la alineatul (1). Actul 

de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 16 alineatul (2). 

2. Comisia ar trebui să adopte un act 

de punere în aplicare care să stabilească 

metodologia pentru calcularea și 

verificarea reducerii consumului de 

produse din plastic de unică folosință 

menționate la alineatul (1). Actul de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 16 alineatul (2). 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Amendamentul  98 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu toate acestea, statele membre aplică 

măsurile necesare pentru a se conforma cu 

articolul 5, articolul 7 alineatul (1) 

începând cu … [2 ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive] și cu 

articolul 6 alineatul (1) începând cu … [3 

ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive]. 

Cu toate acestea, statele membre aplică 

măsurile necesare pentru a se conforma cu 

articolul 5, articolul 7 alineatul (1) 

începând cu … [2 ani de la transpunerea 

prezentei directive] și cu articolul 6 

alineatul (1) începând cu … [3 ani de la 

transpunerea prezentei directive]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Amendamentul  99 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea A – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Căni pentru băuturi — Căni pentru băuturi, inclusiv căni 

fabricate din materiale compozite, și 

anume cești de cafea/ceai la pachet etc. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Amendamentul  100 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea C – liniuța 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Recipiente pentru băuturi fabricate din 

materiale compozite, inclusiv dopurile și 

capacele acestora 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Amendamentul  101 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea F – liniuța 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Căni pentru băuturi, inclusiv căni 

fabricate din materiale compozite 

Or. en 

 


