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18.10.2018 A8-0317/106 

Alteração  106 

Danilo Oscar Lancini 

em nome do Grupo ENF 

 

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 15 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Avaliação e revisão Avaliação e revisão 

1. A Comissão procederá a uma 

avaliação da presente diretiva até … [seis 

anos após a data-limite para a transposição 

da presente diretiva]. A avaliação 

basear-se-á nas informações disponíveis, 

em conformidade com o artigo 13.º. Os 

Estados-Membros devem transmitir à 

Comissão todas as informações adicionais 

necessárias para efeitos da avaliação e da 

elaboração do relatório a que se refere o 

n.º 2. 

1. A Comissão procederá a uma 

avaliação da presente diretiva até … [cinco 

anos após a data-limite para a transposição 

da presente diretiva]. A avaliação 

basear-se-á nas informações disponíveis, 

em conformidade com o artigo 13.º. Os 

Estados-Membros devem transmitir à 

Comissão todas as informações adicionais 

necessárias para efeitos da avaliação e da 

elaboração do relatório a que se refere o 

n.º 2. 

2. A Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Comité Económico e Social Europeu um 

relatório sobre as principais conclusões da 

avaliação realizada em conformidade com 

o n.º 1. 

2. A Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Comité Económico e Social Europeu um 

relatório sobre as principais conclusões da 

avaliação realizada em conformidade com 

o n.º 1. 

3. Esse relatório indicará igualmente 

se: 

3. Esse relatório inclui: 

a) É necessário rever o anexo que 

enumera os produtos de plástico de 

utilização única; 

a) Uma avaliação da necessidade de 

rever o anexo que enumera os produtos de 

plástico de utilização única; 

b) É viável estabelecer objetivos 

quantitativos e vinculativos a nível da 

União no que respeita, nomeadamente, à 

redução do consumo de produtos de 

plástico de utilização única enumerados 

na parte A do anexo; 
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 b-A) Uma avaliação da alteração do 

material utilizado e da inovação em novos 

sistemas de distribuição para as 

alternativas reutilizáveis dos produtos 

abrangidos pela presente diretiva; a 

avaliação deve incluir uma análise global 

do ciclo de vida ambiental destes 

materiais e das alternativas resultantes; 

c) Foram realizados progressos 

científicos e técnicos suficientes e se foram 

elaborados critérios ou uma norma para a 

biodegradabilidade no meio marinho 

aplicáveis aos produtos de plástico de 

utilização única abrangidos pela presente 

diretiva e aos seus substitutos de utilização 

única, com vista a determinar quais os 

produtos que já não devem ser objeto das 

restrições à colocação no mercado, se for 

caso disso. 

c) Uma avaliação que determine se 

foram realizados progressos científicos e 

técnicos suficientes e se foram elaborados 

critérios ou uma norma para a 

biodegradabilidade no meio marinho 

aplicáveis aos produtos de plástico de 

utilização única abrangidos pela presente 

diretiva e aos seus substitutos de utilização 

única, com vista a determinar quais os 

produtos que já não devem ser objeto das 

restrições à colocação no mercado, se for 

caso disso. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Alteração  107 

Danilo Oscar Lancini 

em nome do Grupo ENF 

 

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 as 

suas tampas e cápsulas,  exceto os 

utilizados no interior de edifícios em que é 

obrigatória a recolha seletiva e a 

reciclagem por um sistema de gestão de 

resíduos 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Alteração  108 

Danilo Oscar Lancini 

em nome do Grupo ENF 

 

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 B – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

— Talheres (garfos, facas, colheres, 

pauzinhos) 

Suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Alteração  109 

Danilo Oscar Lancini 

em nome do Grupo ENF 

 

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 B – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

— Talheres (garfos, facas, colheres, 

pauzinhos) 

— Talheres (garfos, facas, colheres, 

pauzinhos), exceto os fornecidos a 

estabelecimentos de ensino ou instituições 

de cuidados de saúde no âmbito de 

contratos públicos de fornecimento, tal 

como definidos no ponto 8 do artigo 2.º da 

Diretiva 2014/24/UE, que tenham sido 

adjudicados antes de ... [seis meses após a 

data-limite para a transposição da 

presente diretiva]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Alteração  110 

Danilo Oscar Lancini 

em nome do Grupo ENF 

 

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 B – travessão 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

— Pratos Suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Alteração  111 

Danilo Oscar Lancini 

em nome do Grupo ENF 

 

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 B – travessão 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

— Pratos — Pratos, exceto os fornecidos a 

estabelecimentos de ensino ou instituições 

de cuidados de saúde no âmbito de 

contratos públicos de fornecimento, tal 

como definidos no ponto 8 do artigo 2.º da 

Diretiva 2014/24/UE, que tenham sido 

adjudicados antes de ... [seis meses após a 

data-limite para a transposição da 

presente diretiva]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Alteração  112 

Danilo Oscar Lancini 

em nome do Grupo ENF 

 

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 B – travessão 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

— Palhas, excetuando as palhas 

destinadas e utilizadas para fins médicos 

Suprimido 

Or. en 

 


