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18.10.2018 A8-0317/128 

Alteração  128 

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 

Alberto Cirio 

Dubravka Šuica 

Andrea Cozzolino 

Pina Picierno 

Patrizia Toia 

Nicola Caputo 

Isabella De Monte 

Giuseppe Ferrandino 

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 

Anna Záborská 

Ivan Štefanec 

Mihai Ţurcanu 

Paulo Rangel 

Theodoros Zagorakis 

Monika Hohlmeier 
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Stefano Maullu 

Lívia Járóka 

 

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 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) Os produtos de plástico de 

utilização única podem ser fabricados a 

partir de vários plásticos. Estes são 

geralmente definidos como materiais 

poliméricos aos quais podem ter sido 

acrescentados aditivos. No entanto, esta 

definição acaba por abranger determinados 

polímeros naturais. Os polímeros naturais 

que não tenham sido modificados não 

deveriam ser abrangidos, dado que 

ocorrem naturalmente no ambiente. Por 

conseguinte, importa adaptar a definição de 

«polímero» que consta do artigo 3.º, n.º 5, 

do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho43 e 

introduzir uma definição distinta para 

efeitos da presente diretiva. Os plásticos 

fabricados com polímeros naturais 

modificados, ou os plásticos fabricados a 

partir de substâncias iniciadoras biológicas, 

fósseis ou sintéticas, não ocorrem 

naturalmente e, como tal, devem ser objeto 

da presente diretiva. Por conseguinte, a 

definição adaptada de «plásticos» deve 

abranger os artigos de borracha 

polimérica e os bioplásticos e plásticos 

biodegradáveis, independentemente de 

terem origem em biomassa e/ou de serem 

biodegradáveis a prazo. Determinados 

materiais poliméricos não têm condições 

para funcionar como principal componente 

estrutural de materiais e produtos finais, 

tais como revestimentos, tintas, tintas de 

impressão e produtos adesivos poliméricos. 

Estes materiais não devem ser objeto da 

(8) Os produtos de plástico de 

utilização única podem ser fabricados a 

partir de vários plásticos. Estes são 

geralmente definidos como materiais 

poliméricos aos quais podem ter sido 

acrescentados aditivos. No entanto, esta 

definição acaba por abranger determinados 

polímeros naturais. Os polímeros naturais 

que não tenham sido modificados não 

deveriam ser abrangidos, dado que 

ocorrem naturalmente no ambiente. Por 

conseguinte, importa adaptar a definição de 

«polímero» que consta do artigo 3.º, n.º 5, 

do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e 

introduzir uma definição distinta para 

efeitos da presente diretiva. Os plásticos 

fabricados com polímeros naturais 

modificados, ou os plásticos fabricados a 

partir de substâncias iniciadoras biológicas, 

fósseis ou sintéticas, não ocorrem 

naturalmente e, como tal, devem ser objeto 

da presente diretiva. Determinados 

materiais poliméricos não têm condições 

para funcionar como principal componente 

estrutural de materiais e produtos finais, 

tais como revestimentos, tintas, tintas de 

impressão e produtos adesivos poliméricos. 

Estes materiais não devem ser objeto da 

presente diretiva e não devem, por isso, ser 

abrangidos pela definição. 
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presente diretiva e não devem, por isso, ser 

abrangidos pela definição. 

_________________  

43 Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de dezembro de 2006, relativo ao registo, 

avaliação, autorização e restrição de 

substâncias químicas (REACH), que cria 

a Agência Europeia das Substâncias 

Químicas, que altera a Diretiva 

1999/45/CE e revoga o Regulamento 

(CEE) n.º 793/93 do Conselho e o 

Regulamento (CE) n.º 1488/94 da 

Comissão, bem como a Diretiva 

76/769/CEE do Conselho e as Diretivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 

2000/21/CE da Comissão (JO L 396 de 

30.12.2006, p. 1). 

 

Or. en 

Justificação 

Tendo em conta a nova definição específica de plásticos biodegradáveis, no artigo 3.º do 

artigo 13.º-A, que fornece pormenores sobre o fim da vida deste tipo de plástico e esclarece que 

os plásticos biodegradáveis não são uma solução para o lixo marinho, é, por conseguinte, 

coerente, não incluir a referência aos plásticos biodegradáveis, a fim de evitar qualquer má 

interpretação. 
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18.10.2018 A8-0317/129 

Alteração  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 Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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». 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 e os 

produtos de plástico utilizados em 

«circuito fechado» no interior de edifícios 

(como os copos e os agitadores utilizados 

nas máquinas de venda automática em 

empresas, hospitais, escolas e 

universidades, etc.) em que é obrigatória a 

recolha seletiva e a reciclagem pelos 

sistemas de gestão de resíduos. 

Or. en 

Justificação 

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 
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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 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 

Alteração  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 Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

Relatório A8-0317/2018 

 

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 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

— Recipientes de alimentos, ou seja, 

recipientes como caixas, com ou sem 

tampa, utilizados para conter alimentos 

destinados ao consumo imediato sem 

preparação suplementar a partir do 

recipiente, tanto no local como para levar, 

tais como recipientes de alimentos 

utilizados na restauração rápida, 

excetuando os recipientes para bebidas, os 

pratos e os sacos e invólucros que 

contenham alimentos 

— Recipientes de alimentos, ou seja, 

recipientes como caixas, com ou sem 

tampa, utilizados para conter alimentos 

destinados ao consumo imediato sem 

preparação suplementar a partir do 

recipiente, tanto no local como para levar, 

tais como recipientes de alimentos 

utilizados na restauração rápida, 

excetuando os recipientes para bebidas, os 

pratos e os sacos e invólucros que 

contenham alimentos. Os recipientes 

utilizados para conter alimentos 

pré-embalados na aceção do Regulamento 

(UE) n.º 1169/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho1-A não são 

considerados recipientes para alimentos. 

 _________________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2011, relativo à prestação 

de informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios, que altera os 

Regulamentos (CE) n.º 1924/2006 e (CE) 

n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e 

do Conselho e revoga as Diretivas 
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87/250/CEE da Comissão, 90/496/CEE do 

Conselho, 1999/10/CE da Comissão, 

2000/13/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da 

Comissão e o Regulamento (CE) 

n.º 608/2004 da Comissão (JO L 304 de 

22.11.2011, p. 18). 

Or. en 

Justificação 

O Regulamento (UE) 1169/2011 estabelece uma distinção entre alimentos pré-embalados e 

alimentos não pré-embalados. O alinhamento desta proposta com os termos desse regulamento 

favoreceria a coerência das políticas e facilitaria a aplicação, uma vez que muitos 

Estados-Membros já adotaram uma definição legal para alimentos não pré-embalados para 

efeitos de rotulagem de ingredientes suscetíveis de causar alergias. Por exemplo, na Irlanda, o 

termo «alimentos não pré-embalados» aplica-se a alimentos vendidos diretamente a 

consumidores ou a estabelecimentos de restauração, ou a alimentos fornecidos gratuitamente, 

como os fornecidos por organizações de beneficência ou como amostras em lojas de produtos 

alimentares. 
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18.10.2018 A8-0317/131 

Alteração  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 Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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,  exceto os 

utilizados em «circuito fechado» no 

interior de edifícios (como os copos 

utilizados nas máquinas de venda 

automática em empresas, hospitais, 

escolas e universidades, etc.) em que é 

obrigatória a recolha seletiva e a 

reciclagem pelos sistemas de gestão de 

resíduos. 

Or. en 

Justificação 

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 

Alteração  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 Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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, até 2025, 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.1 
1 «Contratos públicos de fornecimento», 

contratos públicos que tenham por objeto 

a compra, a locação financeira, a locação 

ou a locação-venda, com ou sem opção de 

compra, de produtos. Um contrato público 

de fornecimento pode incluir, a título 

acessório, operações de montagem e 

instalação; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/133 

Alteração  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 Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, 

Stefano Maullu 

 

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.1 
1 «Contratos públicos de fornecimento», 

contratos públicos que tenham por objeto 

a compra, a locação financeira, a locação 

ou a locação-venda, com ou sem opção de 

compra, de produtos. Um contrato público 

de fornecimento pode incluir, a título 

acessório, operações de montagem e 

instalação; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/134 

Alteração  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 Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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/UE1. 1«Contratos 

públicos de fornecimento», contratos 

públicos que tenham por objeto a compra, 

a locação financeira, a locação ou a 

locação-venda, com ou sem opção de 

compra, de produtos. Um contrato público 

de fornecimento pode incluir, a título 

acessório, operações de montagem e 

instalação; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/135 

Alteração  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 Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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, até 2025, 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.1 
1 «Contratos públicos de fornecimento», 

contratos públicos que tenham por objeto 

a compra, a locação financeira, a locação 

ou a locação-venda, com ou sem opção de 

compra, de produtos. Um contrato público 

de fornecimento pode incluir, a título 

acessório, operações de montagem e 

instalação; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/136 

Alteração  136 

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

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, 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, Nicola Caputo, Giuseppe 

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

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

Relatório A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 
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Proposta de diretiva 

Anexo I – parte B – travessão 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

— Agitadores de bebidas — Agitadores de bebidas,  exceto os 

utilizados em «circuito fechado» no 

interior de edifícios (como os agitadores 

utilizados nas máquinas de venda 

automática em empresas, hospitais, 

escolas e universidades, etc.) em que é 

obrigatória a recolha seletiva e a 

reciclagem pelos sistemas de gestão de 

resíduos. 

Or. en 

Justificação 

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”). 

 


