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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/106 

Τροπολογία  106 

Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αξιολόγηση και επανεξέταση Αξιολόγηση και επανεξέταση 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε 

πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες 

αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2. 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[πέντε έτη από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε 

πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες 

αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2. 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα 

κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που 

διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 

1. 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα 

κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που 

διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 

1. 

3. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει επίσης 

κατά πόσον: 

3. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει: 

α) είναι απαραίτητη η αναθεώρηση 

του παραρτήματος όπου απαριθμούνται τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης· 

α) αξιολόγηση της ανάγκης 

αναθεώρησης του παραρτήματος όπου 

απαριθμούνται τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης· 

β) είναι εφικτό να θεσπιστούν 

δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι της 

Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης 

ιδίως των πλαστικών προϊόντων μίας 
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χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α 

του παραρτήματος· 

 β α) αξιολόγηση της αλλαγής των 

υλικών που χρησιμοποιούνται στα 

προϊόντα που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία, και της καινοτομίας στα 

νέα συστήματα παράδοσης 

επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών 

λύσεων για τα προϊόντα αυτά· η εν λόγω 

αξιολόγηση περιλαμβάνει μια συνολική 

ανάλυση του περιβαλλοντικού κύκλου 

ζωής αυτών των υλικών και των 

εναλλακτικών επιλογών που προκύπτουν· 

γ) έχει σημειωθεί επαρκής 

επιστημονική και τεχνική πρόοδος και 

έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για 

τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά 

πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά 

τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια 

προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης 

στην αγορά, κατά περίπτωση. 

γ) αξιολόγηση του κατά πόσον έχει 

σημειωθεί επαρκής επιστημονική και 

τεχνική πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί 

κριτήρια ή πρότυπο για τη 

βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά 

πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά 

τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια 

προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης 

στην αγορά, κατά περίπτωση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/107 

Τροπολογία  107 

Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Α – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Κυπελλάκια — Κυπελλάκια, 

συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων 

και καπακιών τους, με την εξαίρεση όσων 

χρησιμοποιούνται εντός κτηρίων όπου η 

χωριστή συλλογή και ανακύκλωση είναι 

υποχρεωτική από σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/108 

Τροπολογία  108 

Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) 

διαγράφεται 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/109 

Τροπολογία  109 

Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού), με 

την εξαίρεση των μαχαιροπίρουνων που 

παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 

ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει 

δημόσιων συμβάσεων προμηθειών όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ που ανατίθενται πριν 

από τις ...[έξι μήνες μετά τη λήξη της 

προθεσμίας για τη μεταφορά της 

παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Τροπολογία  110 

Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Πιάτα διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/111 

Τροπολογία  111 

Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Πιάτα — Πιάτα, με την εξαίρεση των 

πιάτων που παρέχονται σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ή ιδρύματα υγειονομικής 

περίθαλψης βάσει δημόσιων συμβάσεων 

προμηθειών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 8 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ που 

ανατίθενται πριν από τις ...[έξι μήνες 

μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη 

μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο] 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/112 

Τροπολογία  112 

Danilo Oscar Lancini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Καλαμάκια, εκτός από 

σωληνίσκους που προορίζονται και 

χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς 

διαγράφεται 

Or. en 

 


