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17.10.2018 A8-0317/118 

Alteração  118 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. 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]. 

1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para obter uma 

redução ambiciosa e sustentada de pelo 

menos 25 % até 2025 do consumo dos 

produtos de plástico de utilização única 

enumerados na parte A do anexo no 

respetivo território. 

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 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 ao longo do seu ciclo 

de vida, incluindo quando descartados. 

 Os Estados-Membros devem elaborar 

planos nacionais que descrevam as 

medidas adotadas nos termos do presente 

número. Os Estados-Membros devem 

notificar a Comissão dos planos e 

proceder à sua atualização sempre que 

necessário. A Comissão pode formular 

recomendações sobre esses planos. 
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 As medidas adotadas nos termos do 

presente número devem ser 

proporcionadas e não discriminatórias. 

No que se refere aos produtos abrangidos 

pela Diretiva 94/62/CE, essas medidas 

não devem prejudicar o disposto no 

artigo 18.º da referida diretiva. Os 

Estados-Membros notificam a Comissão 

dessas medidas em conformidade com a 

Diretiva (UE) 2015/1535, nos casos em 

que essa diretiva assim o exija. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Alteração  119 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para alcançar 

uma redução sustentada do impacto 

ambiental dos resíduos de produtos do 

tabaco e, em especial, dos filtros de 

produtos do tabaco que contêm plástico, 

reduzindo os resíduos após o consumo dos 

filtros de produtos do tabaco que contêm 

plástico do seguinte modo: 50 % até 2025 

e 80 % até 2030, em comparação com a 

média ponderada dos filtros de plástico de 

produtos de tabaco colocados no mercado 

entre 2014 e 2016. 

Or. en 

Justificação 

A referência ao objetivo de redução dos filtros do tabaco de plástico deve dizer respeito aos 

filtros e não ao produto do tabaco na sua totalidade. As alterações visam adaptar a 

formulação.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Alteração  120 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 8 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que respeita aos regimes  

criados ao abrigo do n.º 1, os 

Estados-Membros devem garantir que  

os produtores dos produtos de plástico de 

utilização única enumerados na parte E do 

anexo cubram os custos da recolha de 

resíduos constituídos por esses produtos de 

plástico de utilização única e do seu 

posterior transporte e tratamento, incluindo 

os custos da limpeza do lixo e os custos 

das medidas de sensibilização a que se 

refere o artigo 10.º relativamente aos 

referidos produtos. 

No que respeita aos regimes 

criados ao abrigo do n.º 1, 

os Estados-Membros devem garantir que 

os produtores dos produtos de plástico de 

utilização única enumerados na parte E do 

anexo cubram os custos da recolha de 

resíduos constituídos por esses produtos de 

plástico de utilização única e do seu 

posterior transporte e tratamento, em 

conformidade com as disposições em 

matéria de responsabilidade alargada do 

produtor previstas na Diretiva 

2008/98/CE, e os custos das medidas de 

sensibilização a que se refere o artigo 10.º 

relativamente aos referidos produtos. As 

contribuições financeiras pagas pelos 

produtores para cumprir essas obrigações 

não devem exceder os custos que são 

necessários para a prestação dos serviços 

de um modo economicamente eficiente e 

proporcionado e devem ser estabelecidas 

de forma transparente entre todos os 

intervenientes em causa e moduladas em 

conformidade com o artigo 8.º-A, n.º 4, da 

Diretiva 2008/98/CE. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Alteração  121 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 3 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

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) 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, baseados em sólidos ensaios no 

terreno, em condições reais de vida 

marinha e se a biodegradação dos 

produtos de plástico resulta em dióxido de 

carbono (CO2), biomassa e água, que se 

reintegram plenamente nos ciclos 

naturais do carbono e do azoto, sem 

perturbar os equilíbrios do ecossistema, 

dentro de um prazo suficientemente curto 

para que os plásticos não tenham efeitos 

nocivos na vida marinha nem gerem uma 

acumulação de plásticos no ambiente. 

Or. en 



 

AM\1166538PT.docx  PE624.162v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2018 A8-0317/122 

Alteração  122 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. No entanto, os Estados-Membros 

devem aplicar às microempresas e às 

pequenas e médias empresas, 

identificadas de acordo com a definição 

da Comissão de «PME» aplicável em... 

[data de entrada em vigor da presente 

diretiva], as medidas necessárias para dar 

cumprimento aos artigos 5.º e 7.º, n.º 1, a 

partir  de... [2  anos após o prazo para 

transposição definido no artigo 17.º, n.º 1, 

segundo parágrafo ] e ao artigo 6.º, n.º 1,  

a partir de...  [2 anos após o prazo para a 

transposição definido no artigo 17.º, n.º 1, 

parágrafo 2]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Alteração  123 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – Parte A – travessão 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 — Sacos de plástico muito leves, 

exceto quando forem necessários por 

razões de higiene ou para acondicionar 

produtos alimentares húmidos e a granel; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Alteração  124 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – Parte E – último travessão (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 — Boiões de iogurte com tampa 

hermética, vendidos para consumo 

doméstico 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Alteração  125 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – Parte D – travessão 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

— Balões, à exceção de balões para 

utilização industrial ou outras utilizações 

e aplicações profissionais que não sejam 

distribuídos a consumidores 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Alteração  126 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – Parte E – travessão 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

— Balões, à exceção de balões para 

utilização industrial ou outras utilizações 

e aplicações profissionais que não sejam 

distribuídos a consumidores 

Suprimido  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Alteração  127 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Considerando 15 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que respeita aos produtos de plástico de 

utilização única para os quais não estão 

facilmente disponíveis alternativas 

adequadas e mais sustentáveis, os 

Estados-Membros devem, em 

conformidade com o princípio do 

«poluidor-pagador», instituir igualmente 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor para cobrir os custos da gestão 

dos resíduos e da limpeza do lixo, bem 

como os custos das medidas de 

sensibilização destinadas a prevenir e 

reduzir o lixo causado por esses produtos. 

No que respeita aos produtos de plástico de 

utilização única para os quais não estão 

facilmente disponíveis alternativas 

adequadas e mais sustentáveis, os 

Estados-Membros devem, em 

conformidade com o princípio do 

«poluidor-pagador», instituir igualmente 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor para cobrir os custos necessários 

da gestão dos resíduos, bem como os 

custos das medidas de sensibilização 

destinadas a prevenir e reduzir o lixo e a 

combater o comportamento incorreto dos 

consumidores. 

 Esses custos não devem exceder os custos 

que são necessários para a prestação dos 

serviços de um modo economicamente 

eficiente e devem ser estabelecidos de 

forma transparente entre todos os 

intervenientes em causa, em 

conformidade com o artigo 8.º-A, n.º 4, 

alínea a) da Diretiva 2008/98/CE. Devem 

ser proporcionados e basear-se em 

objetivos claros estabelecidos em 

conformidade com o artigo 8.º-A, n.º 1, da 

Diretiva 2008/98/CE. 

Or. en 
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