
 

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

BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/106 

Изменение  106 

Данило Оскар Ланчини 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

 

Предложение за директива 

Член 15 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

15 Оценка и преразглеждане 15 Оценка и преразглеждане 

1. Комисията извършва оценка на 

настоящата директива до … [шест 

години след крайната дата за 

транспонирането ѝ]. Тази оценка се 

основава на наличната информация 

съгласно член 13. Държавите членки 

предоставят на Комисията всяка 

допълнителна необходима за целите на 

оценката и изготвянето на доклада 

информация, посочена в параграф 2. 

1. Комисията извършва оценка на 

настоящата директива до … [пет 

години след крайната дата за 

транспонирането ѝ]. Тази оценка се 

основава на наличната информация 

съгласно член 13. Държавите членки 

предоставят на Комисията всяка 

допълнителна необходима за целите на 

оценката и изготвянето на доклада 

информация, посочена в параграф 2. 

2. Комисията представя на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет доклад с основните 

констатации от оценката, извършена в 

съответствие с параграф 1. 

2. Комисията представя на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет доклад с основните 

констатации от оценката, извършена в 

съответствие с параграф 1. 

3. В този доклад се посочва също 

така: 

3. Докладът включва: 

а) дали е необходимо да бъде 

преразгледано приложението, 

изброяващо пластмасовите продукти за 

еднократна употреба; 

а) оценка на необходимостта от 

преразглеждане на приложението, 

изброяващо пластмасовите продукти за 

еднократна употреба; 

б) дали е практически 

осъществимо определянето на 

обвързващи количествени целеви 

стойности на равнището на Съюза за 

намаляване на потреблението по-

специално на пластмасовите 
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продукти за еднократна употреба, 

изброени в част А от приложението; 

 ба) оценка на промяната на 

материалите, използвани в 

обхванатите от настоящата 

директива продукти, и на иновациите 

в нови системи за доставка на 

повторно използваеми алтернативи 

на тези продукти, това включва 

цялостен анализ на екологичния 

жизнен цикъл на тези материали и 

съответните алтернативи; 

в) дали е постигнат достатъчен 

научен и технически прогрес и дали са 

разработени критерии или стандарт за 

биоразградимост в морската среда, 

приложими за пластмасовите продукти 

за еднократна употреба, попадащи в 

приложното поле на настоящата 

директива, и техните заместители за 

еднократна употреба, за да се определи, 

според случая, за кои изделия вече не 

трябва да се прилагат ограниченията за 

пускане на пазара. 

в) оценка на това дали е постигнат 

достатъчен научен и технически прогрес 

и дали са разработени критерии или 

стандарт за биоразградимост в морската 

среда, приложими за пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, 

попадащи в приложното поле на 

настоящата директива, и техните 

заместители за еднократна употреба, за 

да се определи, според случая, за кои 

изделия вече не трябва да се прилагат 

ограниченията за пускане на пазара. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/107 

Изменение  107 

Данило Оскар Ланчини 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

 

Предложение за директива 

Приложение I – част A – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Чаши за напитки — Чаши за напитки, включително 

капаци за тях, с изключение на 

използваните в сгради, в които 

системите за управление на 

отпадъците включват задължително 

разделно събиране и рециклиране. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/108 

Изменение  108 

Данило Оскар Ланчини 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Прибори за хранене (вилици, 

ножове, лъжици, пръчици за хранене) 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/109 

Изменение  109 

Данило Оскар Ланчини 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Прибори за хранене (вилици, 

ножове, лъжици, пръчици за хранене) 

— Прибори за хранене (вилици, 

ножове, лъжици, пръчици за хранене) с 

изключение на прибори за хранене, 

които се доставят в учебните и 

здравните заведения въз основа на 

обществени поръчки за доставки 

съгласно определението в член 2, 

точка 8 от Директива 2014/24/ЕС, 

възложени преди ... [шест месеца след 

крайната дата за транспониране на 

настоящата директива] 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/110 

Изменение  110 

Данило Оскар Ланчини 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Чинии заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/111 

Изменение  111 

Данило Оскар Ланчини 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Чинии — Чинии, с изключение на чинии, 

които се доставят в учебните и 

здравните заведения въз основа на 

обществени поръчки за доставки 

съгласно определението в член 2, 

точка 8 от Директива 2014/24/ЕС, 

възложени преди ... [шест месеца след 

крайната дата за транспониране на 

настоящата директива]. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/112 

Изменение  112 

Данило Оскар Ланчини 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – тире 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Сламки, с изключение на 

сламки, предназначени и използвани за 

медицински цели 

заличава се 

Or. en 

 


