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18.10.2018 A8-0317/106 

Amendamentul  106 

Danilo Oscar Lancini 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

15 Evaluare și revizuire 15 Evaluare și revizuire 

1. Comisia realizează o evaluare a 

prezentei directive până la … [șase ani 

după data limită pentru transpunerea 

prezentei directive]. Evaluarea se bazează 

pe informațiile disponibile în conformitate 

cu articolul 13. Statele membre furnizează 

Comisiei orice informații suplimentare 

necesare pentru evaluare și pentru 

pregătirea raportului menționat la alineatul 

(2). 

1. Comisia realizează o evaluare a 

prezentei directive până la … [cinci ani 

după data limită pentru transpunerea 

prezentei directive]. Evaluarea se bazează 

pe informațiile disponibile în conformitate 

cu articolul 13. Statele membre furnizează 

Comisiei orice informații suplimentare 

necesare pentru evaluare și pentru 

pregătirea raportului menționat la alineatul 

(2). 

2. Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind principalele constatări ale evaluării 

efectuate în conformitate cu alineatul (1). 

2. Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind principalele constatări ale evaluării 

efectuate în conformitate cu alineatul (1). 

3. Raportul respectiv indică, de 

asemenea, dacă: 

3. Raportul conține: 

(a) anexa care enumeră produsele din 

plastic de unică folosință trebuie să fie 

revizuită; 

(a) evaluarea necesității de a revizui 

anexa care enumeră produsele din plastic 

de unică folosință; 

(b) este posibil să se stabilească 

obiective cantitative obligatorii la nivelul 

Uniunii de reducere a consumului, în 

special, de produse din plastic de unică 

folosință menționate în partea A din 

anexă; 

 

 (ba) o evaluare a schimbării intervenite 

în materialele utilizate pentru produsele 

vizate de prezenta directivă și a inovațiilor 
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asigurate de noile sisteme de introducere 

a unor alternative reutilizabile la 

produsele în cauză; aceasta include o 

analiză globală a acestor materiale și a 

alternativelor asigurate, din perspectiva 

mediului, pe durata ciclului lor de viață; 

(c) s-au realizat progrese științifice și 

tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii 

sau un standard de biodegradabilitate în 

mediul marin aplicabile produselor din 

plastic de unică folosință în sfera de 

aplicare a prezentei directive, precum și 

înlocuitori de unică folosință ai acestora, 

pentru a determina care produse nu mai 

trebuie să facă obiectul restricțiilor privind 

introducerea pe piață, după caz. 

(c) o evaluare care să arate dacă s-au 

realizat progrese științifice și tehnice 

suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un 

standard de biodegradabilitate în mediul 

marin aplicabile produselor din plastic de 

unică folosință în sfera de aplicare a 

prezentei directive, precum și înlocuitori de 

unică folosință ai acestora, pentru a 

determina care produse nu mai trebuie să 

facă obiectul restricțiilor privind 

introducerea pe piață, după caz. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Amendamentul  107 

Danilo Oscar Lancini 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea A – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Căni pentru băuturi — Căni pentru băuturi, inclusiv 

dopurile și capacele acestora, cu excepția 

celor aflate în clădiri în care colectarea 

separată și reciclarea sunt obligatorii în 

cadrul unui sistem de gestionare a 

deșeurilor 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Amendamentul  108 

Danilo Oscar Lancini 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, 

bețișoare chinezești) 
eliminat 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Amendamentul  109 

Danilo Oscar Lancini 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, 

bețișoare chinezești) 

— Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, 

bețișoare chinezești) cu excepția 

tacâmurilor furnizate instituțiilor 

educaționale sau de îngrijiri medicale în 

cadrul contractelor de achiziții publice, 

astfel cum sunt definite la articolul 2 

punctul 8 din Directiva 2014/24/UE, care 

au fost acordate înainte de ... [șase luni de 

la data-limită pentru transpunerea 

prezentei directive] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Amendamentul  110 

Danilo Oscar Lancini 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Farfurii eliminat 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Amendamentul  111 

Danilo Oscar Lancini 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Farfurii — Farfurii, cu excepția farfuriilor 

furnizate instituțiilor educaționale sau de 

îngrijiri medicale în cadrul contractelor de 

achiziții publice, astfel cum sunt definite la 

articolul 2 punctul 8 din Directiva 

2014/24/UE, care au fost acordate înainte 

de ... [șase luni de la data-limită pentru 

transpunerea prezentei directive] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Amendamentul  112 

Danilo Oscar Lancini 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – liniuța 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Paie, cu excepția paielor destinate și 

utilizate în scopuri medicale 
eliminat 

Or. en 

 


