
 

AM\1166457PT.docx  PE624.162v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0317/95 

Alteração  95 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para obter uma 

redução significativa do consumo dos 

produtos de plástico de utilização única 

enumerados na parte A do anexo no 

respetivo território até … [seis anos após a 

data-limite para a transposição da presente 

diretiva]. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para obter uma 

redução para metade (50%, no mínimo) do 

consumo dos produtos de plástico de 

utilização única enumerados na parte A do 

anexo no respetivo território até … [seis 

anos após a data-limite para a transposição 

da presente diretiva]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/96 

Alteração  96 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Essas medidas podem incluir objetivos 

nacionais de redução do consumo, medidas 

destinadas a assegurar a disponibilização 

de alternativas reutilizáveis aos referidos 

produtos no ponto de venda ao consumidor 

final, instrumentos económicos para 

garantir, por exemplo, que não são 

fornecidos gratuitamente produtos de 

plástico de utilização única no ponto de 

venda ao consumidor final. Essas medidas 

podem variar em função do impacto 

ambiental dos produtos a que se refere o 

primeiro parágrafo. 

Essas medidas podem incluir objetivos 

nacionais de redução do consumo, medidas 

destinadas a assegurar a disponibilização 

de alternativas reutilizáveis aos referidos 

produtos ao consumidor final, instrumentos 

económicos para garantir, por exemplo, 

que não são fornecidos gratuitamente 

produtos de plástico de utilização única no 

ponto de venda ao consumidor final. Essas 

medidas podem variar em função do 

impacto ambiental dos produtos a que se 

refere o primeiro parágrafo. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/97 

Alteração  97 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório  

Frédérique Ries 

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão pode adotar um ato de 

execução que estabeleça a metodologia de 

cálculo e verificação da redução 

significativa do consumo dos produtos de 

plástico de utilização única a que se refere 

o n.º 1. O referido ato de execução é 

adotado pelo procedimento de exame a que 

se refere o artigo 16.º, n.º 2. 

2. A Comissão deve adotar um ato de 

execução que estabeleça a metodologia de 

cálculo e verificação da redução do 

consumo dos produtos de plástico de 

utilização única a que se refere o n.º 1. O 

referido ato de execução é adotado pelo 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 16.º, n.º 2. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Alteração  98 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

No entanto, os Estados-Membros devem 

aplicar as medidas necessárias para dar 

cumprimento ao disposto no artigo 5.º e no 

artigo 7.º, n.º 1, a partir de … [dois anos 

após a entrada em vigor da presente 

diretiva], e ao disposto no artigo 6.º, n.º 1, 

a partir de … [três anos após a entrada em 

vigor da presente diretiva]. 

No entanto, os Estados-Membros devem 

aplicar as medidas necessárias para dar 

cumprimento ao disposto no artigo 5.º e no 

artigo 7.º, n.º 1, a partir de … [dois anos 

após a transposição da presente diretiva], e 

ao disposto no artigo 6.º, n.º 1, a partir de 

… [três anos após a transposição da 

presente diretiva]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Alteração  99 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 

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

 

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte A – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

— Copos para bebidas — Copos para bebidas, incluindo 

copos compósitos, ou seja, copos para 

café/chá para levar, etc. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Alteração  100 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 

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

 

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte C – travessão 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 — Recipientes compósitos para 

bebidas, incluindo as respetivas cápsulas 

e tampas 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Alteração  101 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 

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

 

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte F – travessão 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 — Copos para bebidas, incluindo 

copos de material compósito 

Or. en 

 


