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17.10.2018 A8-0317/144 

Alteração  144 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9)  Com vista a definir claramente o 

âmbito de aplicação da diretiva, importa 

definir o termo «produto de plástico de 

utilização única». A definição deve excluir 

os produtos de plástico que são 
concebidos, projetados e colocados no 

mercado para perfazerem múltiplas viagens 

ou rotações no seu ciclo de vida mediante o 

reenchimento ou reutilização para o mesmo 

fim para o qual são concebidos.  

(9)  Com vista a definir claramente o 

âmbito de aplicação da diretiva, importa 

definir o termo «produto de plástico de 

utilização única». Devem ser considerados 

produtos de utilização única os produtos 
concebidos, projetados e colocados no 

mercado para perfazerem múltiplas viagens 

ou rotações no seu ciclo de vida mediante o 

reenchimento ou reutilização para o mesmo 

fim para o qual são concebidos.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/145 

Alteração  145 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 3 – n.º 1 – ponto 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) (2) «Produto de plástico de 

utilização única», um produto fabricado 

total ou parcialmente a partir de plástico e 

que não é concebido, projetado ou 

colocado no mercado para perfazer 

múltiplas viagens ou rotações no seu ciclo 

de vida mediante a sua devolução ao 

produtor para reenchimento ou a sua 

reutilização para o mesmo fim para o qual 

foi concebido; 

(2) «Produto de plástico de utilização 

única», um produto fabricado total ou 

parcialmente a partir de plástico e que é 

concebido, projetado ou colocado no 

mercado para ser utilizado uma única vez, 

por um curto espaço de tempo, antes de 

ser descartado; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/146 

Alteração  146 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.º-A 

 Disposições aplicáveis aos artigos 

sanitários 

 1. Os Estados-Membros devem 

prevenir a utilização de substâncias 

químicas perigosas na composição de 

pensos e tampões higiénicos e tampões 

com aplicador enumerados na parte D do 

anexo. 

 2. Os Estados-Membros devem 

assegurar a ampla disponibilização, a 

preços acessíveis, de produtos reutilizáveis 

para o fluxo menstrual nos respetivos 

territórios, sobretudo em grandes 

retalhistas e farmácias. 

Or. en 



 

AM\1166486PT.docx  PE624.162v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2018 A8-0317/147 

Alteração  147 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 13-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  13-B. A presença de substâncias 

químicas perigosas nos pensos higiénicos 

e nos tampões e respetivos aplicadores 

deve ser evitada, no interesse da saúde das 

mulheres. Do mesmo modo, é 

fundamental disponibilizar soluções 

reutilizáveis e mais sustentáveis do ponto 

de vista económico para garantir o pleno 

acesso das mulheres à vida em sociedade. 

É também essencial que os 

Estados-Membros assegurem a 

disponibilidade e a acessibilidade dos 

preços dos artigos sanitários reutilizáveis 

nos seus territórios. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/148 

Alteração  148 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 10 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Os Estados-Membros devem, além 

disso, assegurar programas de 

sensibilização, em particular nas escolas, 

sobre as alternativas reutilizáveis aos 

artigos sanitários de utilização única 

enumeradas na parte D do anexo. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/149 

Alteração  149 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão deve apresentar, no 

momento do relatório de avaliação e o 

mais tardar até 2025, uma proposta 

legislativa destinada a estabelecer a 

proibição de todos os artigos de plástico 

descartáveis, exceto para exceções 

claramente identificadas e justificadas, 

nomeadamente para fins médicos. 

Or. en 



 

AM\1166486PT.docx  PE624.162v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2018 A8-0317/150 

Alteração  150 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  2-B. A Comissão e os Estados-Membros 

devem criar, o mais tardar até 31 de julho 

de 2020, um programa à escala da União 

para a limpeza dos resíduos de plástico 

nos oceanos e promover esta iniciativa a 

nível internacional. 

Or. en 

 

 


