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LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0317/106 

Pakeitimas 106 

Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

15 Vertinimas ir peržiūra 15 Vertinimas ir peržiūra 

1. Komisija atlieka šios direktyvos 

vertinimą iki ... [6 metai nuo šios 

direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 

laikotarpio pabaigos]. Vertinimas 

grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta 

informacija. Valstybės narės teikia 

Komisijai visą papildomą informaciją, 

kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 

2 dalyje nurodytą ataskaitą. 

1. Komisija atlieka šios direktyvos 

vertinimą iki ... [penkeri metai nuo šios 

direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 

laikotarpio pabaigos]. Vertinimas 

grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta 

informacija. Valstybės narės teikia 

Komisijai visą papildomą informaciją, 

kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 

2 dalyje nurodytą ataskaitą. 

2. Komisija Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui pateikia 

ataskaitą apie vertinimo, atlikto pagal 1 

dalį, pagrindinius rezultatus. 

2. Komisija Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui pateikia 

ataskaitą apie vertinimo, atlikto pagal 1 

dalį, pagrindinius rezultatus. 

3. Ataskaitoje taip pat nurodoma, ar: 3. Ataskaitoje pateikiama: 

a) priedas, kuriame išvardyti 

vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turi būti 

peržiūrėtas; 

a) įvertinimas, ar reikia peržiūrėti 

priedą, kuriame išvardyti vienkartiniai 

plastikiniai gaminiai; 

b) įmanoma nustatyti Sąjungos 

privalomus kiekybinius naudojimo, visų 

pirma priedo A dalyje nurodytų 

vienkartinių plastikinių gaminių, 

mažinimo tikslus; 

 

 ba) gaminiams, kuriems taikoma ši 

direktyva, gaminti naudojamų medžiagų 

pakeitimo ir naujų daugkartinio 

naudojimo alternatyvų tiekimo sistemų 

inovacijų įvertinimas; tai apima bendrą 

šių medžiagų gyvavimo ciklo analizę 
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aplinkos atžvilgiu ir atsiradusias 

alternatyvas; 

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) vertinimas ar 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. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Pakeitimas 107 

Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 

dangtelius ir kamštelius, išskyrus esančius 

pastatuose, kuriuose pagal atliekų 

tvarkymo sistemą yra privalomas atliekų 

atskyrimas ir perdirbimas 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Pakeitimas 108 

Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 B dalies 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

— Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, 

šaukštai, lazdelės) 

Išbraukta. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Pakeitimas 109 

Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 B dalies 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

— Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, 

šaukštai, lazdelės) 

— Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, 

šaukštai, lazdelės), išskyrus švietimo 

įstaigoms arba sveikatos priežiūros 

įstaigoms pagal viešojo prekių pirkimo 

sutartis, apibrėžtas Direktyvos 2014/24/ES 

2 straipsnio 8 punkte, kurios yra suteiktos 

iki ... [šeši mėnesiai nuo galutinės šio 

Direktyvos perkėlimo datos] tiekiamus 

stalo įrankius 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Pakeitimas 110 

Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 B dalies 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

— Lėkštės Išbraukta. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Pakeitimas 111 

Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 B dalies 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

— Lėkštės — Lėkštės, išskyrus švietimo 

įstaigoms arba sveikatos priežiūros 

įstaigoms pagal viešojo prekių pirkimo 

sutartis, apibrėžtas Direktyvos 2014/24/ES 

2 straipsnio 8 punkte, kurios yra suteiktos 

iki ... [šeši mėnesiai nuo galutinės šio 

Direktyvos perkėlimo datos] tiekiamas 

lėkštes 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Pakeitimas 112 

Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 B dalies 4 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

— Šiaudeliai, išskyrus šiaudelius, 

skirtus ir naudojamus medicinos tikslams 

Išbraukta. 

Or. en 

 


