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Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

15 Evaluering og revision 15 Evaluering og revision 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af dette direktiv senest den ... [ 

seks år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv]. Evalueringen skal baseres 

på de foreliggende oplysninger i henhold 

til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner 

Kommissionen med yderligere 

oplysninger, der er nødvendige for 

evalueringen og udarbejdelsen af den 

rapport, der er omhandlet i stk. 2. 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af dette direktiv senest den ... 

[fem år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv]. Evalueringen skal baseres 

på de foreliggende oplysninger i henhold 

til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner 

Kommissionen med yderligere 

oplysninger, der er nødvendige for 

evalueringen og udarbejdelsen af den 

rapport, der er omhandlet i stk. 2. 

2. Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om hovedkonklusionerne af den 

evaluering, der er foretaget i 

overensstemmelse med stk. 1. 

2. Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om hovedkonklusionerne af den 

evaluering, der er foretaget i 

overensstemmelse med stk. 1. 

3. Rapporten skal også angive, om: 3. Rapporten skal indeholde: 

a) bilaget, der indeholder en liste 

over engangsplastprodukter, skal revideres 

a) en vurdering af behovet for at 

revidere bilaget med listen over 

engangsplastprodukter; 

b) det er muligt at fastlægge bindende 

kvantitative EU-mål for 

forbrugsreduktion af især 

engangsplastprodukter, der er anført i Del 

A i bilaget 

 

 ba) en vurdering af ændringerne i de 

materialer, der anvendes i, og innovation i 

nye leveringssystemer til genanvendelige 

alternativer til de produkter, der er 
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omfattet af dette direktiv; dette omfatter 

en overordnet analyse af 

miljøpåvirkningerne i hele produktets 

levetid for disse materialer og de 

resulterende alternativer. 

c) der er sket tilstrækkelige 

videnskabelige og tekniske fremskridt, og 

der er udviklet kriterier eller en standard 

for bionedbrydelighed i havmiljøet for 

engangsplastprodukter, der er omfattet af 

dette direktiv, og deres 

substitutionsprodukter til engangsbrug, for 

at fastslå hvilke produkter der ikke længere 

skal underlægges 

markedsføringsrestriktioner, hvor det er 

relevant. 

c) en vurdering af, om der er sket 

tilstrækkelige videnskabelige og tekniske 

fremskridt, og der er udviklet kriterier eller 

en standard for bionedbrydelighed i 

havmiljøet for engangsplastprodukter, der 

er omfattet af dette direktiv, og deres 

substitutionsprodukter til engangsbrug, for 

at fastslå hvilke produkter der ikke længere 

skal underlægges 

markedsføringsrestriktioner, hvor det er 

relevant. 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0317/107 

Ændringsforslag  107 

Danilo Oscar Lancini 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 
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Forslag til direktiv 

Bilag I – del A – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Drikkebægre — Drikkebægre samt hætter og låg 

hertil, undtagen hvis de anvendes i 

bygninger, hvor særskilt indsamling og 

genanvendelse er obligatorisk som led i et 

affaldshåndteringssystem 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Ændringsforslag  108 

Danilo Oscar Lancini 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Bestik (gafler, knive, skeer og 

spisepinde)  
udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Bestik (gafler, knive, skeer og 

spisepinde)  

— Bestik (gafler, knive, skeer og 

spisepinde) med undtagelse af bestik, der 

leveres til uddannelsesinstitutioner eller 

sundhedsplejeinstitutioner med offentlige 

vareindkøbskontrakter som defineret i 

artikel 2, punkt 8, i direktiv 2014/24/EU, 

som blev tildelt inden ... [seks måneder 

efter fristen for gennemførelse af dette 

direktiv] 

Or. en 
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Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – nr. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Tallerkener  udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – nr. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Tallerkener  — Tallerkener med undtagelse af 

tallerkener, der leveres til 

uddannelsesinstitutioner eller 

sundhedsplejeinstitutioner med offentlige 

vareindkøbskontrakter som defineret i 

artikel 2, punkt 8, i direktiv 2014/24/EU, 

der blev tildelt inden ... [seks måneder 

efter fristen for gennemførelse af dette 

direktiv] 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – nr. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Sugerør, undtagen sugerør, der er 

beregnet til og anvendes til medicinske 

formål  

udgår 

Or. en 

 


