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18.10.2018 A8-0317/106 

Predlog spremembe  106 

Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Člen 15 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

15 Ocena in pregled 15 Ocena in pregled 

1. Komisija do … [šest mesecev po 

roku za prenos te direktive] oceni to 

direktivo. Ocena temelji na informacijah, 

ki so na voljo v skladu s členom 13. 

Države članice Komisiji predložijo 

morebitne dodatne informacije, potrebne za 

oceno in pripravo poročila iz člena 2. 

1. Komisija do … [pet let po roku za 

prenos te direktive] oceni to direktivo. 

Ocena temelji na informacijah, ki so na 

voljo v skladu s členom 13. Države članice 

Komisiji predložijo morebitne dodatne 

informacije, potrebne za oceno in pripravo 

poročila iz člena 2. 

2. Komisija poročilo o glavnih 

ugotovitvah ocene, izvedene v skladu z 

odstavkom 1, predloži Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru. 

2. Komisija poročilo o glavnih 

ugotovitvah ocene, izvedene v skladu z 

odstavkom 1, predloži Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru. 

3. V navedenem poročilu je 

navedeno, ali: 

3. Poročilo vključuje: 

(a) je treba pregledati Prilogo s 

seznamom plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo; 

(a) oceno, ali je potreben pregled 

Priloge s seznamom plastičnih proizvodov 

za enkratno uporabo; 

(b) ali je mogoče določiti zavezujoče 

kvantitativne cilje Unije za zmanjšanje 

porabe zlasti plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo iz dela A Priloge; 

 

 (ba) oceno spremembe materialov, 

uporabljenih v proizvodih, zajetih v tej 

direktivi, in inovacij za nove sisteme 

dostave za alternativne proizvode za 

ponovno uporabo; ocena vključuje 

analizo celotnega življenjskega cikla teh 

materialov v okolju in alternativne 
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možnosti na podlagi rezultatov analize; 

(c) je bil dosežen zadosten znanstveni 

in tehnični napredek ter ali so bila 

oblikovana merila ali standard za biološko 

razgradljivost v morskem okolju, ki se 

uporabljajo za plastične proizvode za 

enkratno uporabo, ki spadajo v področje 

uporabe te direktive, in ali so bili razviti 

njihovi nadomestki za enkratno uporabo, 

da se določi, za katere proizvode niso več 

potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer je 

to ustrezno. 

(c) oceno, ali je bil dosežen zadosten 

znanstveni in tehnični napredek ter ali so 

bila oblikovana merila ali standard za 

biološko razgradljivost v morskem okolju, 

ki se uporabljajo za plastične proizvode za 

enkratno uporabo, ki spadajo v področje 

uporabe te direktive, in ali so bili razviti 

njihovi nadomestki za enkratno uporabo, 

da se določi, za katere proizvode niso več 

potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer je 

to ustrezno. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Predlog spremembe  107 

Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Priloga I – del A – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

— Lončki za pijačo — Lončki za pijačo, vključno z 

njihovimi pokrovčki in zamaški, razen v 

stavbah, kjer sistem ravnanja z odpadki 

narekuje njihovo ločeno zbiranje in 

recikliranje 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Predlog spremembe  108 

Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Priloga I – del B – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pribor (vilice, noži, žlice, palčke) črtano 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Predlog spremembe  109 

Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Priloga I – del B – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

— Pribor (vilice, noži, žlice, palčke) — Pribor (vilice, noži, žlice, palčke), 

razen pribora, ki se dobavlja šolskim ali 

zdravstvenim institucijam v okviru javnih 

naročil blaga, kot so opredeljena v členu 

2(8) Direktive 2014/24/EU in ki so bila 

oddana do ... [6 mesecev po roku za 

prenos te direktive]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Predlog spremembe  110 

Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Priloga I – del B – alinea 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Krožniki črtano 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Predlog spremembe  111 

Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Priloga I – del B – alinea 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

— Krožniki — Krožniki, razen krožnikov, ki se 

dobavljajo šolskim ali zdravstvenim 

institucijam v okviru javnih naročil blaga, 

kot so opredeljena v členu 2(8) Direktive 

2014/24/EU, ki so bila oddana do ... 

[6 mesecev po roku za prenos te direktive]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Predlog spremembe  112 

Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Priloga I – del B – alinea 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Slamice, razen slamic, ki se uporabljajo 

za medicinske namene 

črtano 

Or. en 

 

 


