
 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0317/106 

Pozměňovací návrh  106 

Danilo Oscar Lancini 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

15 Hodnocení a přezkum 15 Hodnocení a přezkum 

1. Komise provede hodnocení této 

směrnice do … [šest let po uplynutí lhůty 

pro provedení této směrnice ve 

vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází 

z informací dostupných v souladu 

s článkem 13. Členské státy Komisi 

poskytnou veškeré doplňující informace 

nezbytné pro účely hodnocení 

a vypracování zprávy uvedené 

v odstavci 2. 

1. Komise provede hodnocení této 

směrnice do … [pět let po uplynutí lhůty 

pro provedení této směrnice ve 

vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází 

z informací dostupných v souladu 

s článkem 13. Členské státy Komisi 

poskytnou veškeré doplňující informace 

nezbytné pro účely hodnocení 

a vypracování zprávy uvedené 

v odstavci 2. 

2. Komise předloží zprávu o hlavních 

zjištěních hodnocení provedeného 

v souladu s odstavcem 1 Evropskému 

parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru. 

2. Komise předloží zprávu o hlavních 

zjištěních hodnocení provedeného 

v souladu s odstavcem 1 Evropskému 

parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru. 

3. Zpráva též uvádí, zda: 3. Zpráva obsahuje: 

a) je potřeba přezkoumat přílohu 

obsahující výčet plastových výrobků na 

jedno použití; 

a) posouzení toho, zda je třeba 

přezkoumat přílohu obsahující výčet 

plastových výrobků na jedno použití; 

b) je proveditelné stanovit závazné 

kvantitativní cíle Unie pro snížení 

spotřeby zejména plastových výrobků na 

jedno použití uvedených v části A přílohy; 

 

 ba) posouzení změny materiálů 

používaných ve výrobcích, na něž se 

vztahuje tato směrnice, a inovace nových 

systémů distribuce opětovně použitelných 

alternativ těchto výrobků; toto posouzení 

zahrnuje analýzu celého životního cyklu 
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těchto materiálů z hlediska životního 

prostředí a výsledné alternativy; 

c) bylo dosaženo dostatečného 

vědeckého a technického pokroku a zda 

byla vypracována kritéria nebo norma 

týkající se biologické rozložitelnosti 

v mořském prostředí platné pro plastové 

výrobky na jedno použití spadající do 

působnosti této směrnice a zda byly 

vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno 

použití, aby bylo případně možné určit, 

jaké výrobky již nemusí být předmětem 

omezení uvádění na trh. 

c) posouzení toho, zda bylo dosaženo 

dostatečného vědeckého a technického 

pokroku a zda byla vypracována kritéria 

nebo norma týkající se biologické 

rozložitelnosti v mořském prostředí platné 

pro plastové výrobky na jedno použití 

spadající do působnosti této směrnice a zda 

byly vyvinuty náhrady těchto výrobků na 

jedno použití, aby bylo případně možné 

určit, jaké výrobky již nemusí být 

předmětem omezení uvádění na trh. 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0317/107 

Pozměňovací návrh  107 

Danilo Oscar Lancini 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

— Nápojové kelímky. — Nápojové kelímky, včetně jejich 

uzávěrů a víček, s výjimkou nápojových 

kelímků používaných v budovách, ve 

kterých je v rámci systému nakládání s 

odpady povinný oddělený sběr a 

recyklace. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Pozměňovací návrh  108 

Danilo Oscar Lancini 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

— Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní 

hůlky) 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Pozměňovací návrh  109 

Danilo Oscar Lancini 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

— Příbory (vidličky, nože, lžíce, 

jídelní hůlky). 

— Příbory (vidličky, nože, lžíce, 

jídelní hůlky), s výjimkou příborů 

dodávaných do vzdělávacích zařízení nebo 

zdravotnických zařízení na základě 

veřejných zakázek na dodávky 

definovaných v čl. 2 bodě 8 směrnice 

2014/24/EU, které byly zadány do ... [šest 

měsíců po uplynutí lhůty pro provedení 

této směrnice ve vnitrostátním právu]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Pozměňovací návrh  110 

Danilo Oscar Lancini 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

— Talíře. vypouští se 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0317/111 

Pozměňovací návrh  111 

Danilo Oscar Lancini 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

— Talíře. — Talíře, s výjimkou talířů 

dodávaných do vzdělávacích zařízení nebo 

zdravotnických zařízení na základě 

veřejných zakázek na dodávky 

definovaných v čl. 2 bodě 8 směrnice 

2014/24/EU, které byly zadány do ... [šest 

měsíců po uplynutí lhůty pro provedení 

této směrnice ve vnitrostátním právu]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Pozměňovací návrh  112 

Danilo Oscar Lancini 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – odrážka 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

— Brčka, s výjimkou brček určených a 

používaných k lékařským účelům. 

vypouští se 

Or. en 

 


