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17.10.2018 A8-0317/118 

Pakeitimas 118 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 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. 

1. Valstybės narės imasi reikiamų 

priemonių siekiant ambicingo ir tvaraus 

priedo A dalyje nurodytų vienkartinių 

plastikinių gaminių sunaudojimo savo 

teritorijoje sumažinimo mažiausiai 25 

proc. iki 2025 tikslo. 

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 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 per jų gyvavimo ciklą, taip pat ir 

kai jie išmetami kaip šiukšlės. 

 Valstybės narės parengia veiksmų planus, 

kuriuose aprašomos priemonės, priimtos 

pagal šią dalį. Valstybės narės praneša 

Komisijai apie šiuos planus ir, prireikus, 

juos atnaujina. Komisija gali pateikti 

rekomendacijas dėl šių planų. 

 Pagal šią dalį priimtos priemonės turi būti 

proporcingos ir nediskriminacinės. 

Gaminių, kuriems taikoma Direktyva 
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94/62/EB, atžvilgiu šios priemonės nedaro 

poveikio tos direktyvos 18 straipsnio 

nuostatoms. Valstybės narės praneša 

Komisijai apie tas priemones, 

laikydamosis Direktyvos (ES) 2015/1535, 

kai to reikalaujama pagal tą direktyvą. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Pakeitimas 119 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės imasi priemonių, 

būtinų siekiant tvariai sumažinti tabako 

gaminių, visų pirma tabako gaminių 

filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų 

žalą aplinkai, tokiai mastais sumažinant 

sunaudotų tabako gaminių filtrų, kurių 

sudėtyje yra plastiko, atliekų kiekį: 

50 proc. iki 2025 m. ir 80 proc. iki 

2030 m., palyginti su 2014–2016 m. rinkai 

pateiktų tabako gaminių plastikinių filtrų 

svertiniu vidurkiu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų siekti sumažinti ne visus tabako gaminius, o tik plastikinius tabako gaminių filtrus. 

Pakeitimu į tai atsižvelgiama.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Pakeitimas 120 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias 

sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, 
priedo E dalyje nurodytų vienkartinių 

plastikinių gaminių gamintojai padengtų 

atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių 

plastikinių produktų, surinkimo ir jų 

tolesnio transportavimo bei tvarkymo 

išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo 

išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų 

informuotumo didinimo priemonių, 

susijusių su tais gaminiais, išlaidas. 

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias 

pirmąja dalimi nustatytas sistemas priedo 

E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių 

gaminių gamintojai padengtų atliekų, 

sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių 

produktų, surinkimo ir jų tolesnio 

transportavimo bei tvarkymo išlaidas 

laikantis Direktyvoje 2008/98/EB 

nustatytos didesnės gamintojo 

atsakomybės, taip pat 10 straipsnyje 

nurodytų informuotumo didinimo 

priemonių, susijusių su tais gaminiais, 

išlaidas. Finansiniai įnašai, kuriuos 

gamintojai moka siekdami laikytis šių 

įsipareigojimų, neviršija išlaidų, kurios 

yra būtinos toms paslaugoms teikti 

ekonomiškai efektyviai bei proporcingai ir 

nustatomi bei moduliuojami pagal 

Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnio 4 

dalies a punktą skaidriu būdu visiems 

susijusiems dalyviams. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Pakeitimas 121 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 

15 straipsnio 3 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) padaryta pakankama mokslo ir 

technikos pažanga ir nustatyti biologinio 

skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba 

standartai, taikomi vienkartiniams 

plastikiniams gaminiams, patenkantiems į 

šios direktyvos taikymo sritį, taip pat 

sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, todėl, jei 

tinkama, galima nustatyti, kuriems 

gaminiams nebereikia taikyti pateikimo 

rinkai apribojimų. 

c) ar yra padaryta pakankama mokslo 

ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio 

skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba 

standartai, taikomi vienkartiniams 

plastikiniams gaminiams, patenkantiems į 

šios direktyvos taikymo sritį, taip pat 

sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, 

remiantis patikimais eksploataciniais 

bandymais realiomis jūrų sąlygomis kai 

plastikinis gaminys biologiškai suskyla į 

anglies dioksidą (CO2), biomasę ir 

vandenį, kurie visiškai reintegruojami į 

natūralius anglies ir azoto ciklus 

nepažeidžiant ekosistemos pusiausvyros 

per pakankamai trumpą laiką, kad 

plastikas nepakenktų jūros augalijai ir 

gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. 

Or. en 



 

AM\1166538LT.docx  PE624.162v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

17.10.2018 A8-0317/122 

Pakeitimas 122 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 a pastraipa (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Tačiau, valstybės narės taiko labai 

mažoms, mažosioms ir vidutinėms 

įmonėms, nustatytoms pagal galiojančią 

Komisijos MVĮ apibrėžtį, taikomą nuo ... 

[šios direktyvos įsigaliojimo data] 

priemones, būtinas atitikčiai 5 straipsnio 

ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatoms 

užtikrinti nuo [2 metai po perkėlimo į 

nacionalinę teisę laikotarpio, nurodyto 17 

straipsnio 1 dalies 2 punkte] ir 6 

straipsnio 1 dalies nuostatoms užtikrinti 

nuo... [2 metai po perkėlimo laikotarpio, 

nustatyto 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Pakeitimas 123 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 

Priedo A dalies 2 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – labai lengvi plastikiniai pirkinių 

maišeliai, išskyrus atvejus, kai jie 

reikalingi dėl higienos arba drėgniems ir 

biriems maisto produktams suvynioti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Pakeitimas 124 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 

Priedo E dalies paskutinė įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – jogurto indeliai su sandariu 

dangteliu, kurie parduodami suvartoti 

namuose 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Pakeitimas 125 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 

Priedo D dalies 3 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– Oro balionėliai, išskyrus 

pramoniniam ir kitam profesiniam 

naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, 

kurie nėra dalijami vartotojams 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Pakeitimas 126 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 

Priedo E dalies 7 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– Oro balionėliai, išskyrus 

pramoniniam ir kitam profesiniam 

naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, 

kurie nėra dalijami vartotojams  

Išbraukta.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Pakeitimas 127 

Karl-Heinz Florenz 

PPE 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 

15 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

vienkartinių plastikinių gaminių, kurių 

lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių 

pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, 

laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip 

pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos 

atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo 

išlaidos, taip pat informuotumo didinimo 

priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 

šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, 

išlaidas; 

vienkartinių plastikinių gaminių, kurių 

lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių 

pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, 

laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip 

pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos 

reikalingos atliekų tvarkymo išlaidos, taip 

pat informuotumo didinimo priemonių, 

kuriomis siekiama užkirsti kelią 

šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį ir 

spręsti netinkamo vartotojų elgesio 

problemas, išlaidas; 

 Tokios išlaidos neturėtų viršyti išlaidų, 

kurios yra būtinos toms paslaugoms teikti 

ekonomiškai bei efektyviai ir turėtų būti 

nustatomos pagal Direktyvos 2008/98/EB 

8a straipsnio 4 dalies a punktą skaidriu 

būdu visiems susijusiems dalyviams. Jos 

turėtų būti proporcingos ir turėtų būti 

paremtos aiškiais tikslais, patvirtintais 

remiantis Direktyvos 2008/98/EB 8a 

straipsnio 4 dalies a punktu. 

Or. en 

 

 


