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18.10.2018 A8-0317/106 

Grozījums Nr.  106 

Danilo Oscar Lancini 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

15 Izvērtēšana un pārskatīšana 15 Izvērtēšana un pārskatīšana 

1. Komisija līdz … [seši gadi pēc šīs 

direktīvas transponēšanas termiņa beigām] 

šo direktīvu izvērtē. Izvērtējuma pamatā ir 

informācija, kas pieejama saskaņā ar 

13. pantu. Dalībvalstis sniedz Komisijai 

jebkādu papildu informāciju, kas 

nepieciešama izvērtēšanai un 2. punktā 

minētā ziņojuma sagatavošanai. 

1. Komisija līdz … [pieci gadi pēc šīs 

direktīvas transponēšanas termiņa beigām] 

šo direktīvu izvērtē. Izvērtējuma pamatā ir 

informācija, kas pieejama saskaņā ar 

13. pantu. Dalībvalstis sniedz Komisijai 

jebkādu papildu informāciju, kas 

nepieciešama izvērtēšanai un 2. punktā 

minētā ziņojuma sagatavošanai. 

2. Komisija Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai iesniedz ziņojumu 

par galvenajiem konstatējumiem 

izvērtējumā, kas veikts saskaņā ar 

1. punktu. 

2. Komisija Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai iesniedz ziņojumu 

par galvenajiem konstatējumiem 

izvērtējumā, kas veikts saskaņā ar 

1. punktu. 

3. Ziņojumā arī norāda, vai: 3. Ziņojumā arī iekļauj: 

(a) ir jāpārskata pielikums, kurā 

uzskaitīti vienreizlietojami plastmasas 

izstrādājumi; 

(a) izvērtējumu par to, vai ir jāpārskata 

pielikums, kurā uzskaitīti vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi; 

(b) ir iespējams noteikt saistošus, 

kvantitatīvus Savienības mērķrādītājus 

pielikuma A daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

patēriņa samazināšanai; 

 

 (ba) izvērtējumu par pārmaiņām 

materiālu izmantošanā jaunajās piegādes 

sistēmās attiecībā uz to izstrādājumu 

atkārtoti izmantojamām alternatīvām, uz 
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kuriem attiecas šī direktīva, un par 

inovāciju šajās jaunajās piegādes 

sistēmās; tam būtu jāietver vispārēja šo 

materiālu dzīves cikla analīze no vides 

viedokļa un no tās izrietošās alternatīvas. 

(c) vai ir panākts pietiekams zinātnes 

un tehnikas progress un ir izstrādāti 

kritēriji vai standarts par bionoārdāmību 

jūras vidē, kas piemērojami 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kuri ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, un to vienreizlietojamiem 

aizstājējiem, lai vajadzības gadījumā varētu 

noskaidrot, uz kādiem izstrādājumiem vairs 

nav vajadzīgs attiecināt ierobežojumus 

laišanai tirgū. 

(c) izvērtējumu par to, vai ir panākts 

pietiekams zinātnes un tehnikas progress 

un ir izstrādāti kritēriji vai standarts par 

bionoārdāmību jūras vidē, kas piemērojami 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kuri ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, un to vienreizlietojamiem 

aizstājējiem, lai vajadzības gadījumā varētu 

noskaidrot, uz kādiem izstrādājumiem vairs 

nav vajadzīgs attiecināt ierobežojumus 

laišanai tirgū. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Grozījums Nr.  107 

Danilo Oscar Lancini 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Dzērienu glāzītes — Dzērienu glāzes/krūzes, tostarp to 

vāki un vāciņi, izņemot tās glāzes/krūzes, 

ko izmanto iekštelpās, ja atkritumu 

apsaimniekošanas sistēma paredz obligātu 

dalītu savākšanu un reciklēšanu 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Grozījums Nr.  108 

Danilo Oscar Lancini 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Galda piederumi (dakšas, naži, 

karotes, irbulīši) 

svītrots 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Grozījums Nr.  109 

Danilo Oscar Lancini 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Galda piederumi (dakšas, naži, 

karotes, irbulīši) 

— Galda piederumi (dakšas, naži, 

karotes, irbulīši), izņemot galda 

piederumus, kurus piegādā izglītības 

iestādēm vai veselības aprūpes iestādēm 

saskaņā ar publiskiem piegādes līgumiem, 

kas definēti Direktīvas 2014/24/ES 

2. panta 8. punktā un kas noslēgti 

pirms ... [seši mēneši pēc šīs direktīvas 

transponēšanas termiņa]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Grozījums Nr.  110 

Danilo Oscar Lancini 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 3. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Šķīvji svītrots 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Grozījums Nr.  111 

Danilo Oscar Lancini 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 3. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Šķīvji — Šķīvji, izņemot tos, kurus piegādā 

izglītības iestādēm vai veselības aprūpes 

iestādēm saskaņā ar publiskiem piegādes 

līgumiem, kas definēti 

Direktīvas 2014/24/ES 2. panta 8. punktā 

un kas noslēgti pirms ... [seši mēneši pēc 

šīs direktīvas transponēšanas termiņa]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Grozījums Nr.  112 

Danilo Oscar Lancini 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 4. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Salmiņi, izņemot salmiņus, kas 

paredzēti un izmantoti medicīniskiem 

nolūkiem 

svītrots 

Or. en 

 

 


