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18.10.2018 A8-0317/128 

Amendamentul  128 

Elisabetta Gardini 

Giovanni La Via 
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Stefano Maullu 
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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 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Produsele din plastic de unică 

folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă 

de materiale plastice. Materiale plastice 

sunt definite de regulă ca materiale 

polimerice la care este posibil să fi fost 

adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar 

putea acoperi anumiți polimeri naturali. 

Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui 

să fie incluși în definiție, întrucât aceștia 

sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin 

urmare, definiția polimerului de la 

articolul 3 punctul 5 din Regulamentul 

(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului43 ar trebui 

adaptată și ar trebui să se introducă o 

definiție separată în sensul prezentei 

directive. Materialele plastice fabricate cu 

polimeri naturali modificați sau materialele 

plastice fabricate din biomaterii, materii 

prime fosile sau sintetice nu sunt prezente 

în mod natural și, prin urmare, ar trebui 

abordate în prezenta directivă. În 

consecință, definiția adaptată a 

materialelor plastice ar trebui să cuprindă 

articole de cauciuc pe bază de polimer și 

bioplastice și materiale plastice 

biodegradabile, indiferent dacă acestea 

sunt derivate din biomasă și/sau urmează 

să se biodegradeze în timp. Anumite 

materiale polimerice nu pot să funcționeze 

ca o componentă structurală principală a 

materialelor și produselor finale, cum ar fi 

materialele de acoperire, vopsele, cerneluri 

și adezivi polimerici. Aceste materiale nu 

ar trebui să fie abordate în prezenta 

(8) Produsele din plastic de unică 

folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă 

de materiale plastice. Materiale plastice 

sunt definite de regulă ca materiale 

polimerice la care este posibil să fi fost 

adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar 

putea acoperi anumiți polimeri naturali. 

Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui 

să fie incluși în definiție, întrucât aceștia 

sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin 

urmare, definiția polimerului de la 

articolul 3 punctul 5 din Regulamentul 

(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului ar trebui 

adaptată și ar trebui să se introducă o 

definiție separată în sensul prezentei 

directive. Materialele plastice fabricate cu 

polimeri naturali modificați sau materialele 

plastice fabricate din biomaterii, materii 

prime fosile sau sintetice nu sunt prezente 

în mod natural și, prin urmare, ar trebui 

abordate în prezenta directivă. Anumite 

materiale polimerice nu pot să funcționeze 

ca o componentă structurală principală a 

materialelor și produselor finale, cum ar fi 

materialele de acoperire, vopsele, cerneluri 

și adezivi polimerici. Aceste materiale nu 

ar trebui să fie abordate în prezenta 

directivă și, prin urmare, nu ar trebui 

incluse în definiție. 
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directivă și, prin urmare, nu ar trebui 

incluse în definiție. 

_________________  

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

793/93 al Consiliului și a Regulamentului 

(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei 

(JO L 396, 30.12.2006, p. 1) 

 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere noua definiție specifică a materialelor plastice biodegradabile, la articolul 3 punctul 

13a, care oferă detalii privind sfârșitul duratei de viață a acestui tip de plastic și clarifică faptul că 

plasticul biodegradabil nu este o soluție pentru deșeurile marine, este, prin urmare, coerent să nu se 

includă trimiterea la plasticul biodegradabil, pentru a se evita orice interpretare eronată. 
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18.10.2018 A8-0317/129 

Amendamentul  129 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Țurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a defini în mod clar 

domeniul de aplicare al prezentei directive, 

ar trebui să fie definit termenul de produse 

din plastic de unică folosință. Definiția ar 

trebui să excludă produsele din plastic care 

sunt concepute, proiectate și introduse pe 

piață pentru a realiza, în cadrul ciclului lor 

de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind 

reumplute sau reutilizate în același scop 

pentru care au fost concepute. 

(9) Pentru a defini în mod clar 

domeniul de aplicare al prezentei directive, 

ar trebui să fie definit termenul de produse 

din plastic de unică folosință. Definiția ar 

trebui să excludă produsele din plastic care 

sunt concepute, proiectate și introduse pe 

piață pentru a realiza, în cadrul ciclului lor 

de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind 

reumplute sau reutilizate în același scop 

pentru care au fost concepute, precum și 

produsele în „buclă închisă” utilizate 

interiorul clădirilor (cum ar fi paharele și 

agitatoarele folosite în distribuitoarele 

automate din întreprinderi, spitale, școli 

sau universități etc.) în care colectarea și 

reciclarea separată este obligatorie prin 

sisteme de management al deșeurilor. 

Or. en 

Justificare 

The single use plastic products used in the vending industry, due to the peculiarities of the beverage 

distribution service through automatic vending machines, must not be within the scope of the directive 

because: 1) Vending service is mainly provided in closed locations where the collection of waste (offices, 

schools, universities and hospitals, etc.) is mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes 

place near the machine; therefore they do not produce marine littering; 2) Single-use vending products 
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are designed specifically for use in vending machines and therefore must have specific technical 

characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition to the high temperature resistance (90 

°) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Single-use vending products guarantee the hygiene and food 

safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special container / dispenser 

and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 
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18.10.2018 A8-0317/130 

Amendamentul  130 

Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Țurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Recipiente pentru alimente, și 

anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau 

fără capac, utilizate pentru a conține 

alimente destinate consumului imediat din 

recipient fie la fața locului, fie la pachet 

fără preparare ulterioară, cum ar fi 

recipientele pentru alimente utilizate pentru 

produse de tip fast-food, cu excepția 

recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și 

a pachetelor și foliilor care conțin 

produsele alimentare  

— Recipiente pentru alimente, și 

anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau 

fără capac, utilizate pentru a conține 

alimente destinate consumului imediat din 

recipient fie la fața locului, fie la pachet 

fără preparare ulterioară, cum ar fi 

recipientele pentru alimente utilizate pentru 

produse de tip fast-food, cu excepția 

recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și 

a pachetelor și foliilor care conțin 

produsele alimentare. Recipientele utilizate 

pentru a conține alimente preambalate, 

definite în Regulamentul (UE) nr. 

1169/2011 al Parlamentului European și 

al Consiliului1a nu sunt considerate 

recipiente pentru alimente. 

 _________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2011 privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și 

(CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului și de abrogare 
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a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a 

Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a 

Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a 

Directivei 2000/13/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, a 

Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale 

Comisiei și a Regulamentului (CE) 

nr. 608/2004 al Comisiei, JO L 304, 

22.11.2011, p.18. 

Or. en 

Justificare 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 distinge între alimentele preambalate și cele nepreambalate. Alinierea 

prezentei propuneri la termenii din acest regulament va contribui la coerența politicii și va facilita 

implementarea, întrucât multe state membre au adoptat deja o definiție juridică a alimentelor 

nepreambalate în scopul menționării alergenilor pe etichetă. În Irlanda, de exemplu, termenul de aliment 

„nepreambalat” se aplică alimentelor vândute direct consumatorilor sau furnizorilor de servicii de 

alimentație publică, alimentelor oferite gratuit, de exemplu, de organizațiile caritabile și mostrelor 

oferite în magazinele alimentare. 
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18.10.2018 A8-0317/131 

Amendamentul  131 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Țurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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, cu excepția 

produselor utilizate în „buclă închisă” în 

interiorul clădirilor (cum ar fi paharele și 

agitatoarele folosite în distribuitoarele 

automate din întreprinderi, spitale, școli 

sau universități etc.) în care colectarea și 

reciclarea separată este obligatorie prin 

sisteme de management al deșeurilor. 

Or. en 

Justificare 

Vending cups, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic vending 

machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly provided in 

closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, etc.) is 

mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes place near the machine; therefore they do not 

produce marine littering; 2) Vending cups are designed specifically for use in vending machines and 

therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition 

to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Vending cups guarantee 

the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special 

container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 
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18.10.2018 A8-0317/132 

Amendamentul  132 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Țurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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, 

până în 2025, a celor furnizate 

instituțiilor educaționale sau medicale în 

cadrul contractelor de achiziții publice, 

astfel cum sunt definite la articolul 21a 

punctul 8 din Directiva 2014/24/UE, care 

au fost acordate înainte de 31 decembrie 

2018.1 
1„contracte de achiziții publice de 

produse” înseamnă contracte care au ca 

obiect achiziționarea, leasingul, 

închirierea sau cumpărarea în rate, cu 

sau fără opțiune de cumpărare, de 

produse. Un contract de achiziție publică 

de produse poate include, cu titlu 

accesoriu, lucrări de amplasare și de 

instalare; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/133 

Amendamentul  133 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel 

Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara 

Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar 

Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo Patriciello, Ruža Tomašić, Remo 

Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, Werner Kuhn, György Hölvényi, 

Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, 

Ivan Štefanec, Mihai Țurcanu, Paulo Rangel, Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, 

Stefano Maullu 

 

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 

celor furnizate instituțiilor educaționale 

sau medicale în cadrul contractelor de 

achiziții publice, astfel cum sunt definite 

la articolul 21a punctul 8 din Directiva 

2014/24/UE, care au fost acordate înainte 

de 31 decembrie 2018.1 
1„contracte de achiziții publice de 

produse” înseamnă contracte care au ca 

obiect achiziționarea, leasingul, 

închirierea sau cumpărarea în rate, cu 

sau fără opțiune de cumpărare, de 

produse. Un contract de achiziție publică 

de produse poate include, cu titlu 

accesoriu, lucrări de amplasare și de 

instalare; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/134 

Amendamentul  134 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Țurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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 celor furnizate 

instituțiilor educaționale sau medicale în 

cadrul contractelor de achiziții publice, 

astfel cum sunt definite la articolul 21a 

punctul 8 din Directiva 2014/24/UE. 1 
1„contracte de achiziții publice de 

produse” înseamnă contracte care au ca 

obiect achiziționarea, leasingul, 

închirierea sau cumpărarea în rate, cu 

sau fără opțiune de cumpărare, de 

produse. Un contract de achiziție publică 

de produse poate include, cu titlu 

accesoriu, lucrări de amplasare și de 

instalare; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/135 

Amendamentul  135 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Țurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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, până în 

2025, a celor furnizate instituțiilor 

educaționale sau medicale în cadrul 

contractelor de achiziții publice, astfel 

cum sunt definite la articolul 21a punctul 

8 din Directiva 2014/24/UE, care au fost 

acordate înainte de 31 decembrie 2018.1 
1„contracte de achiziții publice de 

produse” înseamnă contracte care au ca 

obiect achiziționarea, leasingul, 

închirierea sau cumpărarea în rate, cu 

sau fără opțiune de cumpărare, de 

produse. Un contract de achiziție publică 

de produse poate include, cu titlu 

accesoriu, lucrări de amplasare și de 

instalare; 

Or. en 
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Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – liniuța 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Agitatoare pentru băuturi  — Agitatoare pentru băuturi, cu 

excepția celor utilizate în „buclă închisă” 

în interiorul clădirilor (cum ar fi 

agitatoarele folosite în distribuitoarele 

automate din întreprinderi, spitale, școli 

sau universități etc.) în care colectarea și 

reciclarea separată este obligatorie prin 

sisteme de management al deșeurilor. 

Or. en 

Justificare 

Vending plastic stirrers, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic 

vending machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly 

provided in closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, 

etc.) is mandatory (“closed loop”), and also the consumption takes place near the machine; therefore 

they do not produce marine littering; 2) Vending plastic stirrers are designed specifically for use in 

vending machines and therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability 

of delivery in addition to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) 

Vending cups guarantee the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside 

the machine in a special container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food 

safety”). 

 


