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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0317/106 

Ändringsförslag  106 

Danilo Oscar Lancini 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 15 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

15 Utvärdering och översyn 15 Utvärdering och översyn 

1. Kommissionen ska utvärdera detta 

direktiv senast den … [sex år efter sista 

datum för införlivande av detta direktiv]. 

Utvärderingen ska bygga på den 

information som finns tillgänglig i enlighet 

med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse 

kommissionen med all ytterligare 

information som behövs för att genomföra 

utvärderingen och utarbeta den rapport som 

avses i punkt 2. 

1. Kommissionen ska utvärdera detta 

direktiv senast den … [fem år efter sista 

datum för införlivande av detta direktiv]. 

Utvärderingen ska bygga på den 

information som finns tillgänglig i enlighet 

med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse 

kommissionen med all ytterligare 

information som behövs för att genomföra 

utvärderingen och utarbeta den rapport som 

avses i punkt 2. 

2. Kommissionen ska lämna in en 

rapport om de huvudsakliga resultaten av 

den utvärdering som genomförts i enlighet 

med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. 

2. Kommissionen ska lämna in en 

rapport om de huvudsakliga resultaten av 

den utvärdering som genomförts i enlighet 

med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. 

3. I denna rapport ska det även anges 

om 

3. Rapporten ska innehålla 

(a) bilagan med förteckningar över 

plastartiklar för engångsbruk behöver ses 

över, 

(a) en bedömning av huruvida bilagan 

med förteckningar över plastartiklar för 

engångsbruk behöver ses över, 

(b) det är genomförbart att fastställa 

bindande kvantitativa unionsmål för 

minskad förbrukning av, i synnerhet, 

sådana plastartiklar för engångsbruk som 

ingår i förteckningen i del A i bilagan, 

 

 (ba) en bedömning av de förändringar 

av material som används i, och innovation 

i nya tillförselsystem för återanvändbara 
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alternativ till, de produkter som omfattas 

av detta direktiv; detta ska innefatta en 

övergripande miljörelaterad 

livscykelanalys av dessa material och de 

resulterande alternativen, 

(c) tillräckliga vetenskapliga och 

tekniska framsteg har gjorts, och kriterier 

eller en standard för biologisk nedbrytning 

av plast i den marina miljön som är 

tillämpliga på de plastartiklar för 

engångsbruk som omfattas av detta direktiv 

och ersättningsartiklar för engångsbruk för 

dessa har tagits fram, i syfte att fastställa 

vilka produkter som inte länge behöver 

vara föremål för begränsningarna av 

utsläppande på marknaden, när så är 

lämpligt. 

(c) en bedömning av huruvida 

tillräckliga vetenskapliga och tekniska 

framsteg har gjorts, och kriterier eller en 

standard för biologisk nedbrytning av plast 

i den marina miljön som är tillämpliga på 

de plastartiklar för engångsbruk som 

omfattas av detta direktiv och 

ersättningsartiklar för engångsbruk för 

dessa har tagits fram, i syfte att fastställa 

vilka produkter som inte länge behöver 

vara föremål för begränsningarna av 

utsläppande på marknaden, när så är 

lämpligt. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Ändringsförslag  107 

Danilo Oscar Lancini 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del A – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

— Muggar — Muggar, inklusive deras lock, 

förutom om de finns i byggnader där 

källsortering och materialåtervinning är 

obligatoriskt genom ett 

avfallshanteringssystem 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Ändringsförslag  108 

Danilo Oscar Lancini 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

— Bestick (gafflar, knivar, skedar, 

ätpinnar) 

utgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Ändringsförslag  109 

Danilo Oscar Lancini 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

— Bestick (gafflar, knivar, skedar, 

ätpinnar) 

— Bestick (gafflar, knivar, skedar, 

ätpinnar), med undantag för sådana som 

levereras till utbildningsanstalter eller 

hälso- och sjukvårdsinrättningar med stöd 

av offentliga varukontrakt enligt 

definitionen i artikel 2.8 i direktiv 

2014/24/EU som tilldelas före ... [sex 

månader efter sista datum för 

införlivande av detta direktiv] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Ändringsförslag  110 

Danilo Oscar Lancini 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tallrikar utgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Ändringsförslag  111 

Danilo Oscar Lancini 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

— Tallrikar — Tallrikar, med undantag för 

sådana som levereras till 

utbildningsanstalter eller hälso- och 

sjukvårdsinrättningar med stöd av 

offentliga varukontrakt enligt definitionen 

i artikel 2.8 i direktiv 2014/24/EU som 

tilldelas före ... [sex månader efter sista 

datum för införlivande av detta direktiv] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Ändringsförslag  112 

Danilo Oscar Lancini 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – strecksats 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

— Sugrör, utom sugrör som är 

avsedda och används för medicinska 

ändamål 

utgår 

Or. en 

 


