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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/106 

Muudatusettepanek  106 

Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

15 Hindamine ja läbivaatamine 15 Hindamine ja läbivaatamine 

1. Komisjon hindab käesoleva 

direktiivi rakendamist hiljemalt... [kuus 

aastat pärast käesoleva direktiivi 

ülevõtmise lõppkuupäeva]. Hindamine 

põhineb artikli 13 kohaselt olemasolevale 

teabele. Liikmesriigid esitavad komisjonile 

kogu täiendava teabe, mis on vajalik 

hindamiseks ja lõikes 2 osutatud aruande 

koostamiseks. 

1. Komisjon hindab käesoleva 

direktiivi rakendamist hiljemalt... [viis 

aastat pärast käesoleva direktiivi 

ülevõtmise lõppkuupäeva]. Hindamine 

põhineb artikli 13 kohaselt olemasolevale 

teabele. Liikmesriigid esitavad komisjonile 

kogu täiendava teabe, mis on vajalik 

hindamiseks ja lõikes 2 osutatud aruande 

koostamiseks. 

2. Komisjon esitab lõike 1 kohase 

hindamise põhitulemuste kohta aruande 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. 

2. Komisjon esitab lõike 1 kohase 

hindamise põhitulemuste kohta aruande 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. 

3. Aruandes näidatakse ühtlasi, kas: 3. Aruanne sisaldab: 

(a) ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete loetelu sisaldav lisa on vaja 

üle vaadata; 

a) hinnangut vajaduse kohta vaadata 

läbi ühekordselt kasutatavate plasttoodete 

loetelu sisaldav lisa; 

(b) on võimalik kehtestada siduvad 

koguselised liidu eesmärgid eelkõige lisa 

A osas loetletud ühekordselt kasutatavate 

toodete tarbimise vähendamiseks; 

 

 b a) hinnangut käesoleva direktiiviga 

hõlmatud toodetes kasutatavate 

materjalide muutumise kohta ja 

uuenduste kohta nende toodete 

korduskasutatavate alternatiivide uutes 

tarnesüsteemides; see hõlmab nende 

materjalide ja nende alternatiivide 
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olelusringi üldist keskkonnaanalüüsi; 

(c) on tehtud piisavalt teaduslikke ja 

tehnilisi edusamme ning töötatud välja 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluvate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete suhtes kriteeriumid või 

standard nende merekeskkonnas 

biolagunevuse kohta ning nende 

ühekordselt kasutatavad asendustooted, et 

teha vajaduse korral kindlaks, milliste 

toodete turulelaskmise suhtes tule enam 

piiranguid kohaldada. 

c) hinnangut, kas on tehtud piisavalt 

teaduslikke ja tehnilisi edusamme ning 

töötatud välja käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluvate ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete suhtes 

kriteeriumid või standard nende 

merekeskkonnas biolagunevuse kohta ning 

nende ühekordselt kasutatavad 

asendustooted, et teha vajaduse korral 

kindlaks, milliste toodete turulelaskmise 

suhtes ei tule enam piiranguid kohaldada. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/107 

Muudatusettepanek  107 

Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Joogitopsid – Joogitopsid, k.a nende korgid ja 

kaaned, välja arvatud hoonetes, kus liigiti 

kogumine ja ringlussevõtt on 

jäätmekäitlussüsteemi raames kohustuslik 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Muudatusettepanek  108 

Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad, 

söögipulgad) 

välja jäetud 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Muudatusettepanek  109 

Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Söögiriistad (noad, kahvlid, 

lusikad, söögipulgad) 

– Söögiriistad (noad, kahvlid, 

lusikad, söögipulgad), välja arvatud 

direktiivi 2014/24/EL artikli 2 punktis 8 

määratletud, enne ... [kuus kuud pärast 

käesoleva direktiivi ülevõtmise 

lõppkuupäeva] sõlmitud asjade 

riigihankelepingu alusel haridus- või 

tervishoiuasutustele tarnitud söögiriistad 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Muudatusettepanek  110 

Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Taldrikud välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/111 

Muudatusettepanek  111 

Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Taldrikud – Taldrikud, välja arvatud direktiivi 

2014/24/EL artikli 2 punktis 8 

määratletud, enne ... [kuus kuud pärast 

käesoleva direktiivi ülevõtmise 

lõppkuupäeva] sõlmitud asjade 

riigihankelepingu alusel haridus- või 

tervishoiuasutustele tarnitud taldrikud 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Muudatusettepanek  112 

Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Kõrred, välja arvatud meditsiiniliseks 

otstarbeks ette nähtud ja kasutatavad 

kõrred 

välja jäetud 

Or. en 

 


