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 A8-0317/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

Danilo Oscar Lancini 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Článok 15 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

15 Hodnotenie a preskúmanie 15 Hodnotenie a preskúmanie 

1. Komisia vykoná hodnotenie tejto 

smernice do … [šesť rokov po konečnom 

termíne na transponovanie tejto smernice]. 

Toto hodnotenie musí byť založené na 

dostupných informáciách v súlade 

s článkom 13. Členské štáty poskytnú 

Komisii akékoľvek ďalšie informácie 

potrebné na účely hodnotenia a prípravy 

správy uvedenej v odseku 2. 

1. Komisia vykoná hodnotenie tejto 

smernice do … [päť rokov po konečnom 

termíne na transponovanie tejto smernice]. 

Toto hodnotenie musí byť založené na 

dostupných informáciách v súlade 

s článkom 13. Členské štáty poskytnú 

Komisii akékoľvek ďalšie informácie 

potrebné na účely hodnotenia a prípravy 

správy uvedenej v odseku 2. 

2. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o hlavných zisteniach hodnotenia 

vykonaného v súlade s odsekom 1. 

2. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o hlavných zisteniach hodnotenia 

vykonaného v súlade s odsekom 1. 

3. V správe sa uvedie aj to, či: 3. Táto správa obsahuje: 

a) je potrebné preskúmať prílohu 

uvádzajúcu zoznam jednorazových 

plastových výrobkov; 

a) posúdenie, či je potrebné 

preskúmať prílohu uvádzajúcu zoznam 

jednorazových plastových výrobkov; 

b) je možné stanoviť záväzné 

kvantitatívne ciele Únie v oblasti zníženia 

spotreby najmä jednorazových plastových 

výrobkov uvedených v časti A prílohy; 

 

 ba) posúdenie zmeny materiálov 

použitých v nových systémoch realizácie a 

inovácie týchto systémov, ktoré sa dajú 

opätovne použiť na výrobky, na ktoré sa 

vzťahuje táto smernica; to zahŕňa celkovú 

analýzu životného cyklu týchto materiálov 

v životnom prostredí a výsledné 
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alternatívy; 

c) sa dosiahol dostatočný vedecký 

a technický pokrok a či sa vypracovali 

kritériá alebo normy pre biologickú 

rozložiteľnosť v morskom prostredí 

vzťahujúce sa na jednorazové plastové 

výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice a ich jednorazové náhrady, 

s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré 

výrobky už nemusia podliehať 

obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na 

trh. 

c) posúdenie toho, či sa dosiahol 

dostatočný vedecký a technický pokrok 

a či sa vypracovali kritériá alebo normy pre 

biologickú rozložiteľnosť v morskom 

prostredí vzťahujúce sa na jednorazové 

plastové výrobky v rámci rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice a ich 

jednorazové náhrady, s cieľom v prípade 

potreby určiť, ktoré výrobky už nemusia 

podliehať obmedzeniam týkajúcim sa 

uvádzania na trh. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

Danilo Oscar Lancini 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť A – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Poháre na nápoje – Poháre na nápoje vrátane ich 

uzáverov a viečok okrem pohárov na 

nápoje používaných v budovách, v ktorých 

je v rámci systému nakladania s odpadom 

povinný triedený zber a recyklácia 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

Danilo Oscar Lancini 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Príbory (vidličky, nože, lyžice, jedálne 

paličky) 

vypúšťa sa 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

Danilo Oscar Lancini 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Príbory (vidličky, nože, lyžice, 

jedálne paličky) 

– Príbory (vidličky, nože, lyžice, 

jedálne paličky) s výnimkou príboru 

dodávaného do vzdelávacích zariadení 

alebo inštitúcií zdravotnej starostlivosti na 

základe verejných zákaziek na dodanie 

tovaru podľa vymedzenia v článku 2 bod 

8 smernice 2014/24/EÚ, ktoré sú zadané 

do ... [šesť mesiacov po konečnom 

termíne na transpozíciu tejto smernice] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

Danilo Oscar Lancini 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Taniere vypúšťa sa 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

Danilo Oscar Lancini 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Taniere – Taniere s výnimkou tanierov 

dodávaných do vzdelávacích zariadení 

alebo inštitúcií zdravotnej starostlivosti na 

základe verejných zákaziek na dodanie 

tovaru podľa vymedzenia v článku 2 bod 

8 smernice 2014/24/EÚ, ktoré sú zadané 

do ... [šesť mesiacov po konečnom 

termíne na transpozíciu tejto smernice] 

Or. en 



 

AM\1166460SK.docx  PE624.162v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

18.10.2018 A8-0317/112 

Pozmeňujúci návrh  112 

Danilo Oscar Lancini 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B – zarážka 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Slamky s výnimkou slamiek určených 

a používaných na lekárske účely 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


