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DIRECTIVA 2003/   /CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera a Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 1 do

artigo 95.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 2,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 103 E de 30.4.2002, p. 17.
2 JO C 221 de 17.9.2002, p. 31.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 3 de Setembro de 2002 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de         (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de          (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) Nos termos da Directiva 94/62/CE 1, o Conselho deve, no prazo máximo de seis meses antes

de terminada a fase de cinco anos a contar da data em que a referida directiva devia ter sido

transposta para o direito nacional, fixar objectivos para a próxima fase de cinco anos.

(2) É necessário clarificar mais pormenorizadamente a definição de "embalagem" constante da

Directiva 94/62/CE através da inclusão de certos critérios e de um anexo contendo exemplos

ilustrativos. A fim de alcançar os ambiciosos objectivos de reciclagem, é necessário incentivar

o desenvolvimento de processos de reciclagem inovadores e viáveis, como por exemplo a

reciclagem química dos plásticos.

(3) Os objectivos de reciclagem para cada material específico deverão ter em conta avaliações

do ciclo de vida e análises dos custos-benefícios, que têm indicado claras diferenças entre os

vários materiais de embalagem, tanto em termos de custos como de benefícios da

reciclagem, e que aumentarão a coerência do mercado interno da reciclagem desses

materiais.

(4) A valorização e a reciclagem dos resíduos de embalagens deve ser incrementada para

reduzir o seu impacte ambiental.

(5) Deve ser concedido a alguns Estados-Membros, que, devido a circunstâncias especiais,

foram autorizados a adiar a data fixada para a consecução dos objectivos de valorização e

reciclagem previstos na Directiva 94/62/CE, um novo adiamento, se bem que limitado.

                                                
1 JO L 365 de 31.12.1994, p.10.
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(6) A gestão das embalagens e resíduos de embalagens exige que se estabeleçam sistemas de

retorno, recolha e valorização nos Estados-Membros. Esses sistemas deverão ser abertos à

participação de todas as partes interessadas e concebidos por forma a evitar a discriminação

contra produtos importados, entraves ao comércio ou distorções de concorrência, e a garantir

um rendimento óptimo das embalagens e resíduos de embalagens, nos termos do Tratado.

Os operadores da cadeia de embalagem no seu conjunto deveriam assumir a sua

responsabilidade partilhada para reduzir, na medida do possível, o impacte ambiental das

embalagens e dos resíduos de embalagens durante todo o seu ciclo de vida.

(7) São necessários dados à escala comunitária sobre a quantidade de embalagens e resíduos de

embalagens, incluindo sobre os resíduos exportados para reciclagem e valorização fora da

Comunidade, a fim de se poder acompanhar o cumprimento dos objectivos da presente

directiva, o que exige uma técnica harmonizada de informação e de directrizes claras para os

fornecedores de dados.
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(8) A Comissão deve analisar e apresentar um relatório sobre a aplicação e o impacto da

presente directiva tanto sobre o meio ambiente como sobre o mercado interno. O referido

relatório deverá além disso abranger as questões dos requisitos essenciais, das medidas de

prevenção dos resíduos, de um eventual indicador de embalagem, dos planos de prevenção

dos resíduos, da reutilização, da responsabilidade do produtor, dos metais pesados e, se for

caso disso, o relatório deve ser acompanhado de propostas de revisão.

(9) Os Estados-Membros devem promover campanhas de informação e de sensibilização dos

consumidores nesta matéria.

(10) Para além dos objectivos da presente directiva em matéria de ambiente e de mercado

interno, a reciclagem pode também ter o efeito de proporcionar postos de trabalho, cujo

número diminuiu noutros sectores, e pode assim contribuir para prevenir a exclusão.

(11) Atendendo a que os objectivos da acção encarada, nomeadamente a harmonização dos

objectivos nacionais de reciclagem dos resíduos de embalagens, tendo em conta as

circunstâncias de cada Estado-Membro, e a maior clarificação das definições, não podem ser

suficientemente realizados pelos Estados-Membros e podem, pois, devido à dimensão da

acção, ser melhor alcançados ao nível comunitário, a Comunidade pode tomar medidas em

conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado. Em

conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a presente

directiva não excede o necessário para atingir aqueles objectivos.

(12) As medidas necessárias à execução da presente directiva serão aprovadas nos termos da

Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício

das competências de execução atribuídas à Comissão 1.

(13) A Directiva 94/62/CE deve, portanto, ser alterada em conformidade,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

                                                
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 23).
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Artigo 1.º

A Directiva 94/62/CE é alterada do seguinte modo:

1) No ponto 1 do artigo 3.º é aditado o seguinte parágrafo:

"A definição de "embalagem" deve basear-se mais nos critérios abaixo definidos. Os artigos

enumerados no Anexo I constituem exemplos da aplicação desses critérios.

i) Serão considerados embalagens os artigos que se enquadrem na definição dada

acima, sem prejuízo de outras funções que a embalagem possa igualmente

desempenhar, a menos que o artigo seja parte integrante de um produto e todos os

elementos se destinem a ser consumidos ou utilizados em conjunto.

ii) Serão considerados embalagens os artigos que se destinem a um enchimento no

ponto de venda e os artigos "descartáveis" vendidos, cheios ou concebidos para e

destinados a um enchimento no ponto de venda, desde que desempenhem uma

função de embalagem.

iii) Os componentes de embalagens e os elementos acessórios integrados em

embalagens serão considerados parte das embalagens em que estão integrados. Os

elementos acessórios directamente apensos ou apostos a um produto e que

desempenhem uma função de embalagem serão considerados embalagens, a

menos que sejam parte integrante desse produto e todos os elementos se destinem

a ser consumidos ou utilizados em conjunto."
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2) O artigo 6.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 6.º

Valorização e reciclagem

1. Para cumprirem os objectivos estabelecidos na presente directiva, os Estados-Membros

tomarão as medidas necessárias para atingirem as seguintes metas em todo o seu território:

a) Até 30 de Junho de 2001, serão valorizados entre, no mínimo, 50% e, no máximo, 65%

em peso dos resíduos de embalagens;

b) Até 31 de Dezembro de 2008, serão valorizados, no mínimo, 60% em peso dos resíduos

de embalagens;

c) Até 30 de Junho de 2001, serão reciclados entre, no mínimo, 25% e, no máximo, 45%

em peso da totalidade dos materiais de embalagem contidos nos resíduos de

embalagens, com 15%, no mínimo, em peso, para cada material de embalagem;

d) Até 31 de Dezembro de 2008, serão reciclados entre, no mínimo, 55% e, no máximo,

80% em peso dos resíduos de embalagens;
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e) Até 31 de Dezembro de 2008, serão alcançados os seguintes objectivos mínimos de

reciclagem para os materiais contidos nos resíduos de embalagens:

i) 60% em peso para o vidro;

ii) 60% em peso para o papel e cartão;

iii) 50% em peso para os metais;

iv) 22,5% em peso para os plásticos, contando exclusivamente o material que for

reciclado sob a forma de plásticos;

v) 15% em peso para a madeira.

2. Os resíduos de embalagens exportados para fora da Comunidade, em conformidade com

o Regulamento (CEE) n.º 259/93 do Conselho *, o Regulamento (CE) n.º 1420/1999 do

Conselho ** e o Regulamento (CE) n.º 1547/99 da Comissão ***, apenas contarão para o

cumprimento das obrigações e objectivos do n.º 1 se houver provas suficientes de que a

operação de valorização e/ou reciclagem teve lugar em circunstâncias grosso modo

equivalentes às prescritas pela legislação comunitária na matéria.

3. Os Estados-Membros incentivarão, se necessário, a valorização energética quando, por

razões ambientais e de custos/benefícios, esta for preferível à reciclagem dos materiais. Para o

efeito, poderão prever uma margem suficiente entre os objectivos nacionais de reciclagem e

de valorização.
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4. Os Estados-Membros fomentarão, se necessário, a utilização dos materiais obtidos com

a reciclagem dos resíduos de embalagens no fabrico de embalagens e outros produtos, ao:

a) Melhorarem as condições de comercialização desses materiais;

b) Reverem a legislação em vigor que proíbe a utilização desses materiais.

5. Até 31 de Dezembro de 2007, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando por

maioria qualificada sob proposta da Comissão, definirão os objectivos quantitativos para a

terceira fase de cinco anos entre 2009 e 2014, com base na experiência adquirida nos Estados-

-Membros com a prossecução dos objectivos estabelecidos no n.º 1 e nas conclusões de

trabalhos de investigação científica e de técnicas de avaliação, como avaliações do ciclo de

vida e análises de custos-benefícios.

Este processo repetir-se-á posteriormente, de cinco em cinco anos.

6. Os Estados-Membros publicarão as medidas e objectivos referidos no n.º 1, que devem

ser objecto de uma campanha de informação do público e dos operadores económicos.

7. Em virtude da sua situação específica, ou seja, respectivamente, do elevado número de

pequenas ilhas, da existência de zonas rurais e montanhosas e do actual baixo nível de

consumo de embalagens, a Grécia, a Irlanda e Portugal decidem:

a) Cumprir, até 30 de Junho de 2001, objectivos inferiores aos fixados nas alíneas a) e c)

do n.º 1, mas atingindo, pelo menos, 25% da recuperação;
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b) Adiar ao mesmo tempo o cumprimento dos objectivos das alíneas a) e c) do n.º 1 para

uma data-limite ulterior que não deverá, contudo, ser posterior a 31 de Dezembro

de 2005;

c) Adiar o cumprimento dos objectivos referidos nas alíneas b), d) e e) do n.º 1 para uma

data à sua escolha, que não deverá, contudo, ser posterior a 31 de Dezembro de 2012.

8. A Comissão apresentará logo que possível e, o mais tardar, em 30 de Junho de 2005, um

relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o andamento da aplicação da presente

directiva e ao impacte da mesma no ambiente, bem como no funcionamento do mercado

interno. Esse relatório terá em conta a situação individual de cada Estado-Membro e

contemplará questões relativas a:

a) Uma avaliação da eficácia da aplicação dos requisitos essenciais;

b) Medidas de prevenção suplementares para minimizar tanto quanto possível o impacte da

embalagem sem comprometer as suas funções essenciais;

c) O eventual desenvolvimento de um indicador de embalagem para tornar mais simples e

eficaz a prevenção das embalagens;

d) Eventuais planos de prevenção dos resíduos de embalagens;
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e) O encorajamento da reutilização;

f) A responsabilidade do produtor, incluindo os respectivos aspectos financeiros;

g) Esforços no sentido de reduzir gradualmente e, sendo o caso, acabar por eliminar

progressivamente os metais pesados das embalagens até 2010.

Se for caso disso, o relatório será acompanhado de propostas de revisão das disposições

pertinentes da presente directiva, a menos que na referida data essas propostas tenham já sido

apresentadas.

9. Os Estados-Membros que tenham estabelecido ou venham a estabelecer programas que

ultrapassem os objectivos máximos previstos no n.º 1 e que disponham para o efeito de

capacidades adequadas de reciclagem e valorização, são autorizados a prosseguir esses

objectivos em prol de um elevado nível de protecção ambiental, desde que tais medidas

evitem distorções do mercado interno e não obstem ao cumprimento da presente directiva por

outros Estados-Membros. Os Estados-Membros informarão a Comissão do facto. A Comissão

confirmará essas medidas, depois de ter verificado, em cooperação com os Estados-Membros,

se são consentâneas com as referidas considerações e não constituem um meio arbitrário de

discriminação ou uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-Membros.

* JO L 30 de 6.2.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.º 2557/2001 (JO L 349 de 31.12.2001, p. 1).

** JO L 160 de 1.7.1999, p. 6. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.º 2243/2001 da Comissão (JO L 303 de 20.11.2001, p. 11).

*** JO L 185 de 17.7.1999, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.º 2243/2001 da Comissão."
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3) O n.º 2 do artigo 8.º passa a ter a seguinte redacção:

"2. Para facilitar a recolha, reutilização e valorização, incluindo a reciclagem, as

embalagens devem indicar a natureza do ou dos materiais de embalagem utilizados, para

permitir a sua identificação e classificação pelo sector interessado, com base na

Decisão 97/129/CE da Comissão. *

* JO L 50 de 20.2.1997, p. 28."

4) No artigo 13.º, é aditado o seguinte parágrafo:

"Os Estados-Membros fomentarão igualmente campanhas de informação e consciencialização

dos consumidores.".

5) O artigo 19.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 19.º

Adaptação ao progresso científico e técnico

As alterações necessárias para adaptar o sistema de identificação ao progresso científico e

técnico, como referido no n.º 2 do artigo 8.º e no último travessão do segundo parágrafo do

artigo 10.º, os formatos relativos ao sistema da base de dados, como referido no n.º 3 do

artigo 12.º e no Anexo III, e ainda os exemplos relativos à definição de embalagem, como

referido no Anexo I, devem ser adoptadas nos termos do n.º 2 do artigo 21.º."
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6) O artigo 21.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 21.º

Processo do comité

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

* JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

7) O Anexo I é substituído pelo texto que consta do Anexo da presente directiva.

Artigo 2.º

Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva até ……. * e informar

imediatamente a Comissão desse facto.

As disposições aprovadas pelos Estados-Membros devem incluir uma referência à presente

directiva ou dela ser acompanhadas aquando da sua publicação oficial. As modalidades da

referência são aprovadas pelos Estados-Membros.

                                                
* 18 meses a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 3.º

A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Artigo 4.º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO

"ANEXO I

Exemplos para o critério referido na alínea i)

Embalagens

Caixas de confeitos

Películas que envolvem embalagens de CD

Não embalagens

Vasos destinados a conter plantas durante toda a sua vida

Caixas de ferramentas

Saquinhos de chá

Camadas de cera que envolvem o queijo

Peles de salsichas e enchidos

Exemplos para o critério referido na alínea ii)
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Embalagens, se concebidas para e destinadas ao enchimento no ponto de venda

Embalagens de serviço de papel ou de plástico

Pratos e copos descartáveis

Película para envolver produtos alimentares

Sacos para sanduíches

Folha de alumínio

Não embalagens

Agitadores

Talheres descartáveis

Exemplos para o critério referido na alínea iii)

Embalagens

Etiquetas directamente apensas ao produto ou a ele apostas

Partes de embalagens

Pincel de máscara integrado no fecho do recipiente

Etiquetas autocolantes apostas a um outro artigo de embalagem

Agrafos

Bolsas de plástico

Utensílios de medição de doses integrados nos recipientes para detergentes."



14843/1/02 REV 1 ADD 1 cl/DPP/jcc 1
DG I    PT

CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 6 de Março de 2003
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2001/0291 (COD)

14843/1/02
REV 1 ADD 1

ENV 708
CODEC 1545
OC 4

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 6 de Março de 2003 com vista à

aprovação da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 10 de Dezembro de 2001, a Comissão apresentou ao Conselho a sua proposta de

directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 94/62/CE relativa

a embalagens e resíduos de embalagens.

2. O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 29 de Maio de 2002.

3. O Parlamento Europeu aprovou o seu parecer em primeira leitura em 3 de Setembro

de 2002.

4. Em 6 de Março de 2003, o Conselho adoptou a sua posição comum nos termos do n.º 2

do artigo 251.º do Tratado.

II. OBJECTIVO

A Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens tem em vista

harmonizar as medidas nacionais de gestão de embalagens e resíduos de embalagens, a fim de

prevenir quaisquer efeitos dos mesmos no ambiente de todos os Estados-Membros, bem como

de países terceiros, ou reduzir esses efeitos, criando com isso um nível elevado de protecção

ambiental. A Directiva 94/62/CE tem em vista assegurar o funcionamento do mercado interno

e evitar obstáculos ao comércio e a distorção e a restrição da concorrência na Comunidade.

Esta proposta, que se baseia no n.º 1 do artigo 95.º do Tratado CE, diz respeito a alterações a

parte da Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens. É uma proposta

limitada e contém alterações aos objectivos no domínio da valorização e da reciclagem de

resíduos para a fase de cinco anos que se seguirá à fase inicial de cinco anos. Além disso,
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procura introduzir objectivos específicos por materiais para a reciclagem de determinados

materiais de resíduos de embalagens. A proposta sugere também a introdução de definições

para a reciclagem mecânica, química e em matérias-primas, bem como o aditamento dum

anexo não vinculativo com orientações de interpretação destinadas a clarificar a definição de

"embalagem".

Esta proposta limitada não contém disposições relativas à revisão de outros aspectos da

directiva como a prevenção e a responsabilidade do produtor.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

1. Generalidades

Com base numa análise de custos-benefícios, a Comissão propôs a revisão limitada da

Directiva 94/62/CE referida no ponto II supra, ou seja, não propôs que se fizesse uma

revisão mais alargada nesta altura.

Duma maneira geral, o Conselho aceitou esta abordagem limitada nesta fase, embora

destacasse uma série de elementos que devem ser considerados no futuro relatório de

avaliação da aplicação e do impacto da directiva no ambiente, bem como no

funcionamento do mercado interno. Esse relatório deverá poder servir de base para uma

revisão mais alargada.

Neste contexto, os principais pontos da posição comum, além dos requisitos relativos ao

relatório e a uma futura revisão supramencionados, são os seguintes:

O Conselho considera que a definição de "embalagem", já estabelecida na

Directiva 94/62/CE, se deve basear também em três critérios suplementares, que são

acompanhados por determinados exemplos ilustrativos não vinculativos dados num

Anexo. Esses critérios suplementares, assim como os exemplos ilustrativos não

vinculativos, deverão ajudar, na prática, a decidir sobre o que é embalagem e o que não

é embalagem. Os exemplos ilustrativos poderão necessitar duma adaptação técnica e

esta poderá iniciar-se segundo o procedimento correspondente.



14843/1/02 REV 1 ADD 1 cl/DPP/jcc 4
DG I    PT

As novas definições relativas à reciclagem propostas pela Comissão, que se destinam a

distinguir entre reciclagem mecânica, química e em matérias-primas, não foram aceites

por se considerar que a questão é prematura enquanto as formas mais recentes de

reciclagem não forem plenamente desenvolvidas.

Relativamente à revisão dos objectivos, o Conselho concordou num aumento do

objectivo mínimo da valorização de resíduos de embalagens para 60%, mas sem um

objectivo máximo, o qual deixou de ser considerado necessário para assegurar o

funcionamento do mercado interno. Além disso, o Conselho concordou no aumento do

objectivo mínimo da reciclagem de resíduos de embalagens para 55%, aumentando-se o

objectivo máximo para 80%. Ficou também acordado estabelecer objectivos mínimos

específicos para determinados materiais contidos nos resíduos de embalagens (vidro,

papel e cartão, metais, plásticos reciclados em plásticos e madeira). Juntamente com

estes aumentos dos objectivos foi decidido fixar um quadro temporal algo mais alargado

do que o proposto pela Comissão para os Estados-Membros realizarem os objectivos

aumentados, nomeadamente uma data-limite geral, 31 de Dezembro de 2008, e uma

data-limite especial quatro anos mais tarde para os três Estados-Membros a quem

também foi concedido este prazo adicional ao abrigo da Directiva 94/62/CE.

O Conselho concordou também com as alterações de ordem redaccional nos n.º 3, 5 e 7

do artigo 1.º que actualizam as formulações do n.º 2 do artigo 8.º, do artigo 19.º e do

artigo 21.º da Directiva 94/62/CE sem pretenderem alterar o conteúdo dessas

disposições.

A Comissão aceitou a posição comum adoptada pelo Conselho.
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2. Alterações do Parlamento Europeu

Na votação em plenário de 3 de Setembro de 2002, o PE aprovou 44 alterações à

proposta.

a) 16 foram incorporadas (7 no articulado, 8 nos considerandos e 1 no

anexo ilustrativo), à letra, em parte ou quanto ao fundo, na posição comum do

Conselho;

A alteração 2 é reflectida nos considerandos 2, 4 e 9 da posição comum, bem

como a intenção de ordem geral de reduzir ainda mais o impacto ambiental das

embalagens aumentando determinados objectivos.

As alterações 6, 11, 16 e 32 são reflectidas na abordagem global subjacente à

posição comum e, mais especificamente, nos considerandos 1, 2, 3 e 9, bem como

nos n.º 1 e 2 do artigo 1.º, nomeadamente na redacção dos n.º 1 e 8 do artigo 6.º.

Como se diz no ponto 1 supra, o Conselho decidiu repercutir essas questões, que

no mínimo deverão ser abrangidas na futura revisão alargada, no artigo que fixa

os requisitos para o futuro relatório sobre o estado da implementação da directiva

e o seu impacto no ambiente, bem como no funcionamento do mercado interno.

A alteração 9 é reflectida no considerando 10 da posição comum.

A alteração 12, que também cobre o conteúdo da alteração 13, é reflectida no

considerando 6 da posição comum.
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As alterações 14 e 29 são reflectidas no considerando 7 que destaca a importância

duma técnica harmonizada em matéria de relatórios e de orientações claras para os

fornecedores de dados, incluindo os resíduos exportados para fora da

Comunidade. A alteração 23 refere o mesmo conteúdo. O Conselho considera que

esta revisão limitada não é o sítio próprio para decidir sobre eventuais novas

medidas a este respeito, tendo também presente o facto de que se pode tratar deste

assunto com base em regras actuais e na correspondente base para a melhoria das

mesmas, nomeadamente a Decisão 97/138/CE.

A alteração 21 é reflectida no n.º 2 do artigo 1.º, na sua redacção para o n.º 3 do

artigo 6.º.

A alteração 22 abrange duas partes. A primeira reflecte-se na posição comum

através do conceito mais alargado de "melhorar as condições de comercialização"

sem limitação da utilização de "instrumentos económicos", com o incentivo a

"rever" em vez de directamente "eliminar" a legislação em vigor do tipo em

questão (Cf. n.º 2 do artigo 1.º na sua redacção para o n.º 4 do artigo 6.º). A

segunda parte, que está relacionada com a alteração 4, não foi aceite pelo

Conselho, como abaixo se refere.

A alteração 30 está reflectida no n.º 4 do artigo 1.º na sua redacção para o

artigo 13.º.

A alteração 34 está reflectida no Anexo I como exemplo ilustrativo adicional

para o critério 3.

As alterações 53 e 62 referem-se à exportação de resíduos de embalagens e à

relação dessa exportação com a presente directiva. O Conselho optou por tratar

desta questão exigindo que os resíduos de embalagens exportados para fora da

Comunidade contem apenas para as obrigações e os objectivos da directiva se

existirem provas fundadas de que a correspondente operação de valorização e/ou

reciclagem se realizou em condições equivalentes em termos gerais às condições

prescritas pela legislação comunitária (Cf. n.º 2 do artigo 1.º na sua redacção para

o n.º 2 do artigo 6.º).
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b) As 29 alterações que não foram incorporadas podem agrupar-se da seguinte

maneira:

As alterações 1, 4, 7 e 8, bem como a segunda parte da alteração 22, são

consideradas demasiado gerais neste contexto, dada a própria redacção algo

extensa dessas alterações e dada a revisão limitada que o Conselho decidiu

realizar nesta fase.

A alteração 3 não pode ser aceite, pois suprimiria os objectivos de reciclagem de

materiais específicos que a posição comum mantém.

A alteração 5 é considerada redundante por ter em vista uma obrigação geral já

existente para a Comissão.

As alterações 10 e 44 são consideradas contrárias a obrigações existentes na

directiva no que se refere à reciclagem pelo facto de sugerirem que se altere o

aspecto voluntário da redacção "Os Estados-Membros poderão fomentar...".

As alterações 19 e 49 são as únicas alterações relativas aos valores dos diversos

objectivos, dizem respeito apenas à reciclagem e contemplam a supressão do

objectivo da reciclagem máxima. A abordagem sugerida nestas alterações não é

partilhada pelo Conselho. O Conselho considera que o objectivo de reciclagem

máxima deve ser incluído (por razões de mercado interno) juntamente com um

aumento realizável em termos gerais do objectivo de reciclagem mínima (por

razões ambientais), acompanhados ainda do correspondente aumento do objectivo

de valorização mínima (por razões ambientais), ao passo que se poderia

abandonar o objectivo máximo para a valorização (à luz da experiência, que

indica que não é necessário por razões de mercado interno).
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A alteração 20 é considerada de importância marginal, uma vez que foram

introduzidos objectivos para materiais específicos para a maior parte das

embalagens em peso, como se verifica na posição comum (Cf. n.º 2 do artigo 1.º,

na sua redacção para a alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º).

As alterações 23 e 54, que não foram aceites, referem-se ao mesmo conteúdo que

as alterações 14 e 29, aplicando-se-lhes a mesma justificação.

A alteração 25 refere-se aos sistemas nacionais de retorno, recolha e valorização,

que não são considerados importantes no contexto da revisão limitada levada a

cabo nesta fase.

A alteração 26 é considerada redundante ou uma tentativa de destacar

determinadas obrigações actuais dos Estados-Membros à custa de outras

obrigações. Na medida em que a questão tratada nesta alteração diz respeito à

responsabilidade do produtor, aplica-se a mesma justificação relativa às

alterações 6, 11, 16 e 32.

A alteração 31 é considerada sem cabimento deste contexto, dado que a questão

do acesso às informações e aos documentos é uma questão horizontal tratada

noutros foros.

As alterações 33, 36, 37, 38, 39, 40 e 47 referem-se aos exemplos ilustrativos do

Anexo e são consideradas questões que poderiam muito bem ser tratadas através

duma adaptação técnica da directiva.

A alteração 35 não foi aceite pelo facto de os critérios suplementares terem sido

estruturados de maneira diferente na posição comum em comparação com a

proposta da Comissão e porque a palavra ""inseparável" deixou de ser utilizada,

não necessitando por conseguinte de explicação.



14843/1/02 REV 1 ADD 1 cl/DPP/jcc 9
DG I    PT

As alterações 41 e 42/rev são consideradas dúbias no que se refere à intenção

subjacente e à operacionalidade da disposição sugerida, pois parecem isentar

certos tipos bastante específicos de resíduos de embalagens de todas as obrigações

nos termos da directiva sem indicar a razão. Além disso, os esforços que seriam

necessários para implementar a disposição sugerida parecem desproporcionados

em relação à finalidade (dúbia).

A alteração 43 é considerada redundante pelo facto de não terem sido aceites as

definições propostas pela Comissão.

A alteração 45 adia em seis meses a data-limite geral da realização dos objectivos

revistos e situa a data-limite no final de um ano civil. O Conselho concorda com o

princípio do fim dum ano civil e considerou que um adiamento limitado é

importante, mas considera que este prazo deve ser um pouco mais longo do que o

sugerido nesta alteração.

IV. CONCLUSÃO

O Conselho considera que, com um aumento exequível de determinados objectivos nesta fase

associados a requisitos para a futura revisão alargada, a sua posição comum tem em conta o

parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura, em grande parte e na medida do possível,

com base na abordagem duma revisão limitada. A posição comum do Conselho representa

uma solução equilibrada para uma alteração precisa da directiva e, na mesma linha de

ambições, garante que se retirará um benefício ambiental dos novos objectivos, ao mesmo

tempo que se fazem exigências à indústria que são exequíveis na prática e também se mantêm

as salvaguardas do mercado interno necessárias neste domínio.
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NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral
para: Coreper/Conselho
Assunto: Adopção de uma posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a

aprovação da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens

1. Em 10 de Dezembro de 2001, a Comissão apresentou ao Conselho a proposta referida em

epígrafe, que se baseia no n.º 1 do artigo 95.º do Tratado.

2. Em 3 de Setembro de 2002, o Parlamento Europeu deu parecer em primeira leitura, em

conformidade com o processo previsto no artigo 251.º do Tratado, tendo o Comité Económico

e Social emitido o seu em 29 de Maio de 2002.

3. O Conselho chegou a acordo sobre o articulado e o Anexo na sessão de 17 de Outubro

de 2002 e solicitou ao Comité de Representantes Permanentes que elaborasse o preâmbulo e

enviasse o texto aos Juristas/Linguistas para ultimação.
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4. Uma vez que o texto foi ultimado, sugere-se ao Comité de Representantes Permanentes que

convide o Conselho a, como ponto "A" da ordem do dia de uma próxima sessão:

– adoptar a posição comum reproduzida no doc. 14843/02 ENV 708 CODEC 1545 OC 4,

– registar a nota justificativa do Conselho que consta da Adenda 1 ao doc. 14843/02.

A posição comum será enviada ao Parlamento Europeu o mais rapidamente possível,

juntamente com a respectiva nota justificativa.
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2001/0291 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva
DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera a

Directiva 94/62/CE, relativa a embalagens e resíduos de embalagens
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2001/0291 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da DIRECTIVA DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera a Directiva 94/62/CE,

relativa a embalagens e resíduos de embalagens

1. CONTEXTO

Processo

– Em 7 de Dezembro de 2001, a Comissão apresentou uma proposta de directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 1 que alterava a Directiva 94/62/CE, relativa a
embalagens e resíduos de embalagens 2, para adopção pelo procedimento de co-decisão
estabelecido no artigo 251o do Tratado CE.

– O Comité Económico e Social Europeu emitiu o seu parecer em 29 de Maio de 2002.

– A Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia, do
Parlamento Europeu, votou o seu relatório em 22 de Maio de 2002.

– A Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, do
Parlamento Europeu, votou o seu relatório em 12 de Julho de 2002 3.

– O Parlamento Europeu adoptou a sua posição em primeira leitura em 3 de Setembro de
2002.

– O Conselho adoptou a sua posição comum em 6 de Março de 2003.

Objectivo da proposta da Comissão

A proposta da Comissão de 7 de Dezembro de 2001, que se baseia no no 1 do artigo 95o do
Tratado CE, tem por objectivo alterar a Directiva 94/62/CE. Trata-se de uma revisão de
âmbito limitado, visando ampliar os objectivos de valorização e reciclagem para a próxima
fase de cinco anos e, desse modo, reduzir o impacto ambiental dos resíduos de embalagens.
Introduz também objectivos de reciclagem para diversos materiais específicos contidos nos
resíduos de embalagens. Os objectivos propostos baseiam-se em análises de custos-
benefícios. A revisão proposta introduz definições de reciclagem mecânica, reciclagem
química e reciclagem em matérias-primas e clarifica a definição de “embalagem” mediante a
introdução de um anexo não-vinculativo que inclui directrizes interpretativas.

                                                
1 COM(2001) 729 final (2001/0291(COD)).
2 JO L 365/10, 31 de Dezembro de 1994.
3 A5-0261/2002.
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Não foi formulada nenhuma proposta de revisão de outros aspectos da directiva, tais como a
prevenção, a reutilização ou a responsabilidade do produtor, visto a Comissão considerar que
é demasiado cedo para se efectuar uma revisão dessa envergadura.

2. COMENTÁRIOS DA COMISSÃO

2.1. Generalidades

Na sessão plenária de 3 Setembro de 2002, o Parlamento Europeu adoptou 44 das 68
alterações apresentadas. Das 68 alterações apresentadas, a Comissão aceitou 22, na íntegra,
em parte ou em princípio. O Conselho adoptou uma posição comum em 6 de Março de 2003
por maioria qualificada.

Destas, o Conselho incorporou 16 alterações, na íntegra, em parte ou em princípio. A
Comissão apoia a posição comum.

2.2. Observações específicas

2.2.1. Alterações do Parlamento aceites pela Comissão e incorporadas total ou
parcialmente na posição comum

As alterações 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 53 e 62 foram incorporadas
total ou parcialmente na posição comum.

A alteração 2, segundo a qual a escolha da embalagem deve ser optimizada de acordo com
uma abordagem quinquenal, a fim de reduzir o seu impacto ambiental negativo, reflecte-se
nas referências à prevenção dos resíduos e a um eventual indicador de embalagem no
considerando 8 da posição comum. A Comissão pode aceitar esta abordagem.

A alteração 6 sublinha que outras questões, como a política integrada de produtos, a avaliação
do impacto ambiental através da análise do ciclo de vida ou quaisquer outras propostas em
matéria de reciclagem e utilização eficiente dos recursos, requerem uma deliberação mais
demorada, escapando assim ao âmbito da presente revisão. Esta alteração reflecte-se no
considerando 8, segundo o qual deve haver uma análise mais circunstanciada de outras
questões. Este considerando está também de acordo com a reformulação proposta para as
alterações 16 e 32 e tem em conta as alterações 2 e 11. A Comissão partilha os pontos de vista
expressos na alteração e pode aceitar a abordagem da posição comum.

A alteração 9 foi reformulada num novo considerando (10) da posição comum: a Comissão
pode apoiar esta reformulação, que reflecte melhor o facto de a Directiva 94/62/CE ter
essencialmente a ver com os aspectos de meio ambiente e de mercado interno das embalagens
e seus resíduos. De notar que os estudos disponíveis não apoiam uma posição mais
determinante 4. Os efeitos macro-económicos que as medidas de gestão dos resíduos têm
sobre o mercado de trabalho são, em geral, bastante limitados e difíceis de quantificar.

A alteração 11 impõe um considerando sobre a análise da experiência prática adquirida nos
Estados-Membros. Em consonância com a reformulação proposta para as alterações 16 e 32 e

                                                
4 Consultar: European Commission 2001, Employment effects of waste management policies, disponível

em: http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm#waste.
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tendo em conta as alterações 2 e 6, esta alteração reflecte-se no considerando 8 da posição
comum. A Comissão pode aceitar esta abordagem.

As alterações 12 e 13 sublinham a responsabilidade partilhada de todos os operadores da
cadeia de embalagem para minimizar o impacto ambiental das embalagens e dos resíduos de
embalagens durante todo o seu ciclo de vida e para melhorar os progressos ambientais em
matéria de embalagens, de acordo com os requisitos essenciais definidos no anexo II da
directiva. O teor de ambas as alterações é idêntico. Por conseguinte, a posição comum reteve
somente a alteração 12, que é de âmbito mais abrangente e abarca o teor da alteração 13. A
alteração reflecte-se no considerando 6 da posição comum. A Comissão pode aceitar esta
abordagem.

A alteração 14 sublinha a necessidade de uma técnica harmonizada de informação e de
directrizes claras para os fornecedores de dados. Corresponde, também, ao ponto 6.6 do
parecer do Comité Económico e Social, de 29 de Maio de 2002. A posição comum reformula
esta alteração e funde o seu teor com o da alteração 29 no considerando 7. A Comissão pode
aceitar esta abordagem.

A alteração 16 foi integrada em parte na posição comum, com rejeição do no 1, que impõe aos
produtores a tomada de todas as medidas necessárias para reduzir ao mínimo o impacto
ambiental das novas embalagens. A Comissão apoia em princípio a ideia desta parte da
alteração, mas considera-a estreitamente relacionada com o artigo 9o e com o anexo II da
directiva (requisitos essenciais). Antes de decidir quanto a uma eventual revisão futura desses
elementos, poderá ser mais avisado aguardar uma avaliação de vários elementos da directiva,
conforme prevêem a alteração 32 e o no 8 do artigo 6o da directiva alterada pela posição
comum.

O no 2 da alteração 16 aproxima-se do existente no 1 do artigo 4o, mas transforma numa opção
a obrigação de os Estados-Membros tomarem outras medidas preventivas. O no 2 da
alteração 16 não é, pois, incorporado na posição comum. Um outro motivo por que a
Comissão não o pode aceitar é que os Estados-Membros devem ser obrigados a adoptar
medidas preventivas em conformidade com o actual artigo 4o.

O no 3 da alteração 16 obriga a Comissão a examinar a aplicação de outras medidas para
reduzir o impacto ambiental das embalagens e resíduos de embalagens, designadamente com
vista ao desenvolvimento de um indicador ambiental da embalagem, e a apresentar ao
Parlamento Europeu e ao Conselho, até 1 de Janeiro de 2005, as suas conclusões e uma
proposta legislativa. O Conselho incluiu os elementos principais do no 3 da alteração 16 no
no 8 do artigo 6o da directiva alterada pela posição comum. Todavia, no texto da posição
comum, a ideia de indicador ambiental da embalagem deve começar por ser avaliada em
relatório antes de se tomar qualquer decisão final quanto à eventual aplicação de tal indicador.
Acresce que o prazo para o relatório é 30 de Junho de 2005, e não 1 de Janeiro de 2005. A
Comissão reconhece como necessário estudar melhor opções que visem a redução do impacto
ambiental das embalagens. Do mesmo modo, é necessário estudar a viabilidade de um
indicador válido de aplicação geral para medir o impacto ambiental das embalagens. Mas a
Comissão considera que, para isso, se exige mais análise e debate com os operadores, e pode
aceitar a abordagem adoptada pelo Conselho quanto a esta questão, que, aliás, se coaduna
melhor com o direito de iniciativa da Comissão.

1. A posição comum rejeita o no 4 da alteração 16, em cujos termos deveria haver
normas, promovidas pela Comissão, que procurariam reduzir ao mínimo o impacto
ambiental das embalagens, nos termos dos artigos 9o e 10o. A Comissão pode aceitar
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o aditamento da seguinte frase à parte final do actual no 2 do artigo 4o da directiva:
“As normas procurarão reduzir ao mínimo o impacto ambiental das embalagens, nos
termos dos artigos 9o e 10o.” Esta formulação refere-se explicitamente a normas
promovidas pela Comissão. Considera-se, porém, incorrecto referir a elaboração de
normas. Assinale-se que o cumprimento das normas CEN harmonizadas confere
presunção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva. Mas as normas,
em si, não são juridicamente vinculativas, e os produtores têm liberdade de escolher
qualquer outra via para demonstrar o cumprimento dos requisitos essenciais. Não
pode, pois, ser exigida conformidade com as normas.

2. O no 5 da alteração 16 não foi incluído na posição comum. Obrigava a Comissão a
avaliar a aplicação da norma CEN em matéria de prevenção e a propor outras
medidas se a norma não produzisse resultados. Pelas mesmas razões explanadas
relativamente ao no 4, a Comissão rejeita também o no 5 da alteração 16.

A posição comum incorpora o espírito da alteração 21, dando mais flexibilidade aos
Estados-Membros no incentivo à recuperação de energia. No entanto, a formulação do
Conselho é muito mais próxima da proposta original da Comissão. A Comissão pode ser
flexível quanto a esta questão e sugere o seguinte texto de compromisso: “Os
Estados-Membros podem incentivar a recuperação de energia, sempre que preferível à
reciclagem de materiais por razões ambientais e de custos-benefícios.” A referência aos
custos e benefícios deve ser mantida, em reflexo dos três pilares da sustentabilidade.

A alteração 22 refere-se à utilização de instrumentos económicos e à revisão e eliminação de
legislação que constitua um entrave à utilização de materiais reciclados. A primeira parte da
alteração foi parcialmente integrada no no 4 do artigo 6o. Substituiu-se, todavia, a referência a
instrumentos económicos pelo melhoramento das condições de comercialização (condições de
mercado) destes materiais. Os Estados-Membros procederão à revisão (texto da posição
comum) – e não necessariamente à eliminação (texto da alteração) – da actual legislação
comunitária que impede a utilização de materiais reciclados. A Comissão pode apoiar esta
abordagem em princípio. Não foi incorporado o segundo parágrafo, nos termos do qual a
Comissão procederá à revisão da legislação em causa a nível comunitário, tanto mais
inaceitável quanto ultrapassa o âmbito da presente directiva e afecta o direito de iniciativa da
Comissão, para além de não ser claro qual a legislação comunitária que poderia constituir um
entrave indevido à utilização de material reciclado.

A alteração 29, que preconiza a harmonização de dados para garantir comparabilidade e
uniformidade, foi incorporada no considerando 7, que reflecte igualmente a alteração 14. Em
consonância com a alteração, a Comissão considera que esta questão é mais bem tratada no
âmbito da Decisão 97/138/CE, e pode aceitar a abordagem da posição comum, de mencionar
a questão num considerando. Não parece imperioso alterar o no 3 do artigo 12o da directiva,
visto o artigo actual permitir já a tomada das medidas necessárias, pela via da adaptação
técnica.

A alteração 30, que adita ao actual artigo 13o da directiva a obrigação de os Estados-Membros
promoverem campanhas de informação e sensibilização dos consumidores, foi incorporada na
íntegra. O Conselho acrescentou, correspondentemente, um novo considerando (9). A
Comissão aceita esta alteração.

A alteração 32, que obriga a Comissão a apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, até
30 de Junho de 2005, um relatório sobre os aspectos de meio ambiente e de mercado interno
da directiva, foi integrada na posição comum como parte do no 8 (revisto) do artigo 6o da
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directiva. Esta abordagem é aceitável para a Comissão, pois faz sentido englobar num artigo e
num relatório únicos todos os elementos carecidos de revisão. Parece, contudo, inadequado
fazer recomendações em relação a particulares sistemas de triagem e de recolha. Esta questão
deve ser decidida aos níveis nacional e local. O envolvimento dos operadores é um princípio
geral e, embora o âmbito do relatório seja já, em grande medida, determinado pela
alteração 32 e pelo no 8 do artigo 6o da directiva alterada pela posição comum, não há razão
especial para mencionar especificamente neste contexto o envolvimento dos operadores.

A alteração 34 acrescenta aos exemplos de embalagens um ‘dispositivo de dosagem que faz
parte do sistema de abertura da embalagem’. A Comissão aceita esta alteração, que foi
integrada no anexo da posição comum.

Parte da alteração 53 reflecte-se na directiva alterada pela posição comum (novo no 2 do
artigo 6o). A alteração propõe a inserção de um novo considerando, nos termos do qual as
instalações de reciclagem em países não-membros da OCDE não são equivalentes, do ponto
de vista ambiental, às instalações europeias. Tal situação pode realmente ocorrer em alguns
casos, mas não deve ser feita uma generalização, a menos que com apoio factual. A alteração
preconiza ainda que se controle o volume de resíduos de embalagens exportados para países
não-membros da OCDE para fins de reciclagem, e também a forma como esses resíduos são
tratados. Nem a Comunidade nem os Estados-Membros têm autoridade ou meios para
controlar instalações de reciclagem fora das fronteiras da UE. A mesma questão foi suscitada
aquando do debate no comité de conciliação para a Directiva ‘Resíduos de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos’, não havendo razões para um tratamento diferente no contexto da
Directiva ‘Embalagens’. A posição comum acrescentou um novo no 2 ao artigo 6o da
directiva, o qual declara que os resíduos de embalagens exportados apenas contarão para os
objectivos da Comunidade se houver provas suficientes de que a operação de valorização e/ou
reciclagem teve lugar em circunstâncias grosso modo equivalentes às prescritas pela
legislação comunitária na matéria. Esta disposição é coerente com a Directiva ‘Resíduos de
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos’ e aceitável para a Comissão.

Parte da alteração 62 reflecte-se no novo no 2 do artigo 6o da directiva proposta pela posição
comum. Esta alteração proíbe que a exportação de resíduos de embalagens para países
terceiros seja tida em conta para a consecução dos objectivos. Na sua actual redacção, não é
aceitável para a Comissão. Os mercados de reciclagem são frequentemente internacionais e,
se a reciclagem em países extracomunitários cumprir os requisitos da Directiva, a Comissão
não vê motivo para que ela não seja tida em conta. Uma proibição geral de incluir as
exportações na avaliação dos objectivos comunitários poderia excluir deste mercado países
extracomunitários e, desse modo, colidir com outras obrigações impostas pelo direito
comunitário e internacional. Em consonância, todavia, com a argumentação apresentada no
contexto da alteração 53, a redacção do no 2 do artigo 6o da directiva alterada pela posição
comum é aceitável para a Comissão.

2.2.2. Alterações aceites total ou parcialmente pela Comissão mas não incorporadas na
posição comum

As alterações 20, 25, 33, 37, 39 e 45 foram aceites pela Comissão na íntegra ou em parte, mas
não incorporadas na posição comum.

A Comissão pode aceitar em princípio a alteração 20, que permite aos Estados-Membros
fixarem objectivos para outros materiais de embalagem além do vidro, do papel, do cartão,
dos metais e dos plásticos. A Comissão considera que a reciclagem ou a valorização de outros
materiais de embalagem, como madeira, têxteis e materiais compostos, podem contribuir para
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a redução do impacto ambiental geral das embalagens. A Comissão não incluiu objectivos
específicos para estes materiais de embalagem na sua proposta inicial de 7 de Dezembro de
2001 porque considerava necessária a realização de um estudo mais profundo sobre eles.
Acresce que, no âmbito da actual directiva, os Estados-Membros são já livres de adoptar, para
os materiais, outros objectivos específicos que não os expressamente mencionados na
directiva.

A Comissão pode aceitar em princípio a alteração 25, que obriga os Estados-Membros a
garantir que os sistemas nacionais de recuperação, recolha e valorização estabelecidos no
artigo 7o da directiva reflictam os diferentes custos e benefícios económicos e ambientais da
valorização e reciclagem de materiais de embalagem. Ora, os custos e benefícios da
valorização e reciclagem estão mais relacionados com a natureza das operações de
valorização e reciclagem e com os volumes de resíduos de embalagens tratados do que com a
forma como esses sistemas são estruturados. Dado o artigo 7o versar principalmente a
estrutura orgânica desses sistemas, a Comissão considera que a alteração se enquadra melhor
no artigo 6o.

A alteração 33 esclarece, a título de novo exemplo ilustrativo, que “papel de embrulho e para
prendas, vendido separadamente” não deve ser considerado uma embalagem. A Comissão
considera útil esta precisão, podendo, pois, aceitar a alteração em princípio. Uma vez que a
estrutura do anexo foi modificada na posição comum, este produto adequar-se-ia como
exemplo do que não se considera embalagem entre os exemplos ilustrativos para o critério 2.
Se não houver consenso quanto à colocação do produto, a Comissão entende que a questão
poderá ser igualmente tratada pela via da adaptação técnica prevista no no 5 do artigo 1o da
posição comum.

A alteração 37 adita “estojos de CD promocionais e estojos de fitas de vídeo promocionais” à
lista de exemplos ilustrativos de embalagens. Embora considere útil esta precisão, a Comissão
entende igualmente que o texto da alteração poderia ser simplificado para “estojos de CD e de
fitas de vídeo promocionais”. Uma vez que a estrutura do anexo foi modificada na posição
comum, este produto adequar-se-ia como exemplo do que se considera embalagem entre os
exemplos ilustrativos para o critério 1. Se não houver consenso quanto à colocação do
produto, a Comissão entende que a questão poderá ser igualmente tratada pela via da
adaptação técnica prevista no no 5 do artigo 1o da posição comum.

A Comissão pode aceitar em princípio a alteração 39, que adita “estojos de CD duradouros e
comerciais” e “estojos de vídeos duradouros e comerciais” à lista de exemplos ilustrativos do
que não deve ser considerado embalagem. A Comissão considera que se trata de uma
clarificação útil, mas prefere simplificar a alteração para “estojos de CD e de fitas de vídeo
duradouros”. Uma vez que a estrutura do anexo foi modificada na posição comum, este
produto adequar-se-ia como exemplo do que não se considera embalagem entre os exemplos
ilustrativos para o critério 1. Se não houver consenso quanto à colocação do produto, a
Comissão entende que a questão poderá ser igualmente tratada pela via da adaptação técnica
prevista no no 5 do artigo 1o da posição comum.

A Comissão pode aceitar a alteração 45, que impõe a data de 31 de Dezembro de 2006 como
prazo para atingir os objectivos revistos. Para a Comissão, é aceitável um adiamento limitado
deste prazo.
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2.2.3. Alterações não aceites pela Comissão e não incorporadas na posição comum

A alteração 1 sugere que seja reforçada a necessidade de estudar com maior profundidade os
princípios expostos no Sexto Programa Comunitário de Acção para o Meio Ambiente 5 e no
Livro Verde sobre a Política Integrada dos Produtos, bem como a necessidade de elaborar
estratégias temáticas para a reciclagem e a utilização sustentada dos recursos naturais. A
Comissão considera que, na sua forma actual, a alteração 1 não se coaduna com a presente
revisão e, portanto, não pode ser aceite.

A alteração 3, que propõe a supressão do considerando relativo aos objectivos para cada
material específico, não pode ser aceite. Tal como indicou na sua proposta inicial de 7 de
Dezembro de 2001, a Comissão tem vários motivos para apoiar a introdução de objectivos por
material específico. Em primeiro lugar, existem diferenças nos custos e benefícios da
reciclagem dos diversos materiais. Deve optar-se pela reciclagem quando ela possa
proporcionar o benefício máximo do ponto de vista ambiental e económico. Além do mais,
não há concorrência entre materiais como papel reciclado e vidro reciclado, mas há muita
concorrência entre materiais como vidro reciclado de diferentes Estados-Membros. Portanto,
objectivos diferenciados segundo cada material específico não prejudicam a concorrência.
Pelo contrário, criam igualdade nas condições de concorrência a nível do mercado interno.
Por último, criam segurança de investimento, na medida em que permitem às empresas
envolvidas na recolha, na triagem e na reciclagem planearem antecipadamente. De realçar
ainda a incoerência desta alteração com o resto da primeira leitura do Parlamento Europeu,
que apoia os objectivos por material específico estabelecidos no no 1, alínea c), do artigo 6o da
proposta da Comissão de 7 de Dezembro de 2001.

As alterações 4, 7, e 8, que convidam a Comissão a rever ou modificar a legislação
comunitária existente e a adoptar nova legislação comunitária, não podem ser aceites,
porquanto a Comissão considera que elas afectam o seu direito de iniciativa e estão fora do
âmbito da presente revisão.

A alteração 5 exorta a Comissão a tomar medidas contra os Estados-Membros que ainda não
tiverem aplicado os requisitos essenciais. Não pode ser aceite, visto que todos os
Estados-Membros transpuseram já os requisitos essenciais para os respectivos direitos
nacionais. Os casos de incumprimento e/ou de omissão por parte dos Estados-Membros
podem, em qualquer momento, dar lugar a queixa. Por conseguinte, a Comissão considera
desnecessária esta alteração.

A alteração 10 propõe-se incluir a reciclagem num considerando sobre a possibilidade de os
Estados-Membros fomentarem a reutilização. Nos termos do artigo 6o da presente directiva,
os Estados-Membros são obrigados a fomentar a reciclagem. Seria, pois, incoerente com este
artigo acrescentar num considerando que os Estados-Membros poderão fomentar sistemas de
reciclagem. Consequentemente, a Comissão não aceita esta alteração.

As alterações 19 e 49 não podem ser aceites. Elevam para 65% o objectivo mínimo de 55%
proposto para a reciclagem e suprimem o objectivo máximo de 70%. Os objectivos constantes
da proposta inicial da Comissão, de 7 de Dezembro de 2001, têm como base, entre outras,
uma análise custo-benefício efectuada por um consultor independente 6. Esta análise concluía

                                                
5 COM(2001) 31 final.
6 Anteprojecto de relatório final (Draft Final Report) do estudo “Evaluation of Costs and Benefits for the

Achievement of Reuse and the Recycling Targets for the different Packaging Materials in the Frame of
the Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC”, RDC/Pira 2001.
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que a taxa óptima de reciclagem geral oscila entre 50% e 68%. Por conseguinte, a Comissão
considera demasiado elevado um objectivo mínimo de reciclagem de 65%. Tem também
dúvidas quanto à capacidade de todos os Estados-Membros conseguirem atingir uma taxa
mínima de reciclagem de 65%. A Comissão considera que é necessário um objectivo máximo
de reciclagem, de modo a equilibrar a recolha e a reciclagem de resíduos de embalagem entre
os Estados-Membros e evitar problemas de mercado interno. Taxas de reciclagem elevadas
são frequentemente acompanhadas de um elevado apoio financeiro (através, por exemplo, de
direitos de licença), resultando num abaixamento dos preços dos materiais secundários. Se,
num outro país, forem inferiores os níveis ambicionados e menores os apoios financeiros, os
materiais secundários recolhidos internamente nesse país serão mais caros do que os materiais
importados. Se, ademais, as capacidades de reciclagem forem limitadas, poderá tornar-se
difícil aos países cujos níveis ambicionados são inferiores encontrarem mercado para os seus
próprios materiais recolhidos. Refira-se ainda que, na sessão plenária de 3 de Setembro de
2002, o Parlamento Europeu não adoptou nenhuma alteração ao objectivo de valorização
proposto. Por conseguinte, o objectivo mínimo de reciclagem seria fixado em 65%, o
objectivo mínimo de valorização manter-se-ia em 60% e o objectivo máximo de valorização
seria de 75%. Incorrer-se-ia, deste modo, em incoerência, podendo os Estados-Membros não
ter margem suficiente para estabelecer os seus próprios objectivos de reciclagem e
valorização.

A alteração 23 refere-se aos relatórios dos Estados-Membros (introduzidos pela alteração 54)
sobre o destino e a quantidade de resíduos de embalagens exportados. Esses relatórios devem
ser tidos em conta na revisão seguinte dos objectivos. Como este requisito não foi
incorporado na posição comum, a referência está fora de contexto.

A alteração 26 obriga os Estados-Membros a garantirem o cumprimento dos requisitos
essenciais previstos no artigo 9o e no anexo II da directiva. Nos termos do direito
comunitário 7, assiste aos Estados-Membros a obrigação geral de garantirem o cumprimento
de toda a legislação comunitária transposta para o seu direito nacional. Destacar determinadas
disposições criaria confusão. Consequentemente, a Comissão não pode aceitar esta alteração.

A alteração 31 estabelece que as partes interessadas terão acesso aos pareceres
circunstanciados e observações críticas enviados pela Comissão ou por outros
Estados-Membros ao Estado-Membro em questão. A Comissão entende que esta disposição
não se coaduna com o âmbito da directiva, visto ser abrangida por outra legislação
comunitária, como o Regulamento (CE) no 1049/2001, de 30 de Maio de 2001 8.

A Comissão poderia aceitar em princípio a alteração 35, que esclarece numa nota de rodapé o
significado do termo “inseparável”. No entanto, os critérios do anexo foram modificados e
integrados no no 1 do artigo 1o da posição comum. Como o termo “inseparável” desapareceu
do texto da posição comum, torna-se desnecessário esclarecer o seu significado.

A alteração 36 adita, à lista de exemplos ilustrativos de embalagens, “recipientes de tinta,
quando esta deva ser transferida para outro recipiente antes da utilização”. A Comissão
poderia aceitar esta alteração em princípio. Trata-se, porém, de um produto indissociável de
“cargas de tinta”. Fazia parte da proposta da Comissão, mas foi suprimido na posição comum.
A Comissão considera que ou ambos os produtos são incorporados ou nenhum o é. Se não

                                                
7 Ver, por exemplo, o artigo 10o do Tratado CE.
8 JO L 145/43, 31 de Maio de 2001.
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houver acordo, poderá ser mais adequado tratar a questão pela via da adaptação técnica
prevista no no 5 do artigo 1o da posição comum.

A alteração 38 estabelece que os vasos destinados a conter plantas não podem ser
considerados embalagens, excepto se forem acrescentados à planta imediatamente antes da
venda e para esse efeito. A Comissão prefere a redacção da sua proposta inicial de 7 de
Dezembro de 2001, que estabelece que os vasos destinados a conter plantas durante toda a sua
vida não devem ser considerados embalagens. A Comissão considera esta formulação mais
prática e fácil de aplicar. Consequentemente, não pode aceitar a alteração.

A alteração 40 adita, à lista de exemplos ilustrativos do que não é considerado embalagem,
“papel de suporte de etiquetas autocolantes”. A Comissão tem algumas dúvidas quanto a esse
tipo de papel poder ser utilizado para manipular, distribuir e apresentar mercadorias (neste
caso, as etiquetas), na acepção do no 1 do artigo 3o da directiva, e portanto obedecer à
definição de embalagem. A questão poderá ser mais bem tratada no âmbito da adaptação
técnica da directiva. A Comissão não pode, por conseguinte, aceitar esta alteração.

As alterações 41 e 42/rev pretendem excluir do âmbito da directiva materiais de embalagem
que (i) não possam ser objecto de valorização energética devido às suas características,
(ii) sejam inertes, (iii) cuja quantidade não exceda 0,1% da quantidade comprovada de
embalagens na Comunidade e (iv) para os quais a reciclagem do material ou das
matérias-primas esteja excluída por razões ecológicas ou de custo-benefício. A Comissão
considera desnecessárias estas alterações, visto que nem a presente directiva nem a sua
revisão determinam que os materiais de embalagem do tipo em causa sejam valorizados ou
reciclados. Além do mais, a Comissão não vê motivo para que este material de embalagem
seja excluído das restantes obrigações da directiva. Consequentemente, não pode aceitar estas
alterações.

A alteração 43 pretende ampliar a definição de “reciclagem mecânica”, para incluir a
reciclagem química quando a síntese de materiais produza plásticos da mesma qualidade do
material novo. A Comissão considera que a reciclagem química é um processo distinto da
reciclagem mecânica, com diferentes características a nível técnico, ambiental e económico.
Misturar ambos os processos poderia, portanto, prejudicar a clareza das definições. Mas isto
não tem qualquer influência quanto ao eventual estabelecimento de um objectivo comum ou
separado para os dois processos. A posição comum suprimiu as três definições de reciclagem
mecânica, reciclagem química e reciclagem em matérias-primas. Todos os materiais plásticos
reconvertidos são tidos em conta, para efeitos do objectivo relativo aos plásticos. A Comissão
considera, por conseguinte, que não se justifica nem é necessário alterar esta definição.

Pelas mesmas razões indicadas para a recusa da alteração 10, a Comissão não pode aceitar a
alteração 44, que dá aos Estados-Membros a possibilidade de incentivarem o uso de sistemas
de reutilização e reciclagem. Decorre do artigo 6o da presente directiva que os
Estados-Membros são obrigados a fomentar a reciclagem. Seria, pois, incoerente com este
artigo acrescentar num considerando que os Estados-Membros podem fomentar sistemas de
reciclagem.

A alteração 47 adita, à lista de exemplos ilustrativos do que não é considerado embalagem,
“tubos e cilindros envolvidos por material flexível”. A Comissão tem algumas dúvidas quanto
a este tipo de tubos poder ser utilizado para manipular, distribuir e apresentar mercadorias, na
acepção do no 1 do artigo 3o da directiva, e portanto obedecer à definição de embalagem. A
questão poderá ser mais bem tratada no âmbito da adaptação técnica da directiva. A Comissão
não pode, por conseguinte, aceitar esta alteração.
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A alteração 54 requer que os Estados-Membros apresentem anualmente à Comissão um
relatório sobre o destino e a quantidade de resíduos de embalagens exportados da UE para
efeitos de reciclagem. A Comissão partilha a opinião do Conselho de que esta questão deveria
ser tratada no âmbito da Decisão 97/138/CE. Foi, contudo, mantida uma referência à questão
no considerando 7 da posição comum, que incorpora igualmente as alterações 14 e 29. Esta
abordagem é aceitável para a Comissão.

2.2.4. Novas disposições introduzidas pelo Conselho

O considerando 2 foi alterado, por terem sido suprimidas as definições de reciclagem
mecânica, reciclagem química e reciclagem em matérias-primas no no 1, alínea b), do
artigo 1o da proposta da Comissão. O considerando alterado sublinha igualmente a
necessidade de incentivar o desenvolvimento de processos de reciclagem inovadores. É uma
alteração aceitável para a Comissão.

No considerando 3, a referência “devem ser introduzidos objectivos de reciclagem... com base
em” avaliações do ciclo de vida e análises dos custos-benefícios foi alterada pelo Conselho
para “os objectivos de reciclagem... deverão ter em conta” tais técnicas. É uma alteração
aceitável para a Comissão.

O considerando 6 da proposta da Comissão, apelando para se dar a devida atenção à situação
específica nos futuros Estados-Membros, foi suprimido pelo Conselho. É uma alteração
aceitável em princípio para a Comissão. Todavia, a situação específica nos países candidatos à
adesão deve ser tida em conta durante as negociações relativas à aplicação da presente
proposta nesses países.

No considerando 11 da posição comum, incidente nos princípios de subsidiariedade e
proporcionalidade, foi aditada uma frase que sublinha a necessidade de ter em conta as
circunstâncias de cada Estado-Membro. A Comissão aceita esta alteração.

No no 1 do artigo 1o da posição comum, os critérios para a definição de embalagem foram
reformulados e transferidos do anexo para o texto da directiva propriamente dita.
Tornaram-se, deste modo, juridicamente vinculativos (em contraste com o seu carácter
não-vinculativo na proposta da Comissão). É uma alteração aceitável para a Comissão.

O no 1, alínea b), do artigo 1o da proposta da Comissão, que introduzia novas definições de
reciclagem mecânica, reciclagem química e reciclagem em matérias-primas, foi suprimido.
Embora contrariando a sua proposta original, a Comissão pode apoiar esta supressão, visto os
debates terem demonstrado que a reciclagem química está apenas nos primórdios do seu
desenvolvimento, sendo prematuro dar definições ou estabelecer condições específicas para
este tipo de reciclagem. Como se trata de processos não específicos das embalagens,
aplicando-se igualmente a materiais destinados a outros fins, poderá ser preferível tratar estas
definições num âmbito mais geral, como a prevista Estratégia Temática para a Reciclagem e a
Directiva-Quadro relativa aos Resíduos (75/442/CEE).

No no 2 do artigo 1o da posição comum, foram feitos os seguintes ajustamentos ao artigo 6o da
directiva:

– nas alíneas a) e c) do no 1 do artigo 6o, foram reiterados os objectivos relativos
a 2001: a intenção é deixar juridicamente claro que esses objectivos continuam
a aplicar-se;
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– nas alíneas b), d) e e) do no 1 do artigo 6o, o prazo para a aplicação foi adiado
para 31 de Dezembro de 2008;

– na alínea b) do no 1 do artigo 6o, foi suprimido o objectivo máximo de
valorização;

– na alínea d) do no 1 do artigo 6o, o objectivo máximo de reciclagem passou a
ser de 80% (subida de 10 pontos percentuais);

– na alínea e) do no 1 do artigo 6o, o objectivo para papel e cartão passou a ser de
60% (subida de 5 pontos percentuais); o objectivo para os plásticos foi
restringido ao material reciclado novamente sob a forma de plástico e passou a
ser de 22,5% (subida de 2,5 pontos percentuais); foi aditado um objectivo de
15% para a madeira;

– no no 5 do artigo 6o, os prazos foram alinhados pelas alterações ao no 1 do
mesmo artigo;

– no no 7 do artigo 6o, foram reiterados os objectivos relativos a Portugal, Grécia
e Irlanda para 2001 e 2005; o prazo de consecução dos novos objectivos foi
adiado de Junho de 2009 para Dezembro de 2012.

Relativamente a estas alterações, a Comissão pode aceitar uma ligeira subida dos objectivos
de reciclagem desde que tal modificação esteja em consonância com os resultados da análise
de custos-benefícios e com a exposição de motivos da proposta da Comissão. A supressão do
objectivo máximo de valorização é aceitável, visto que, não havendo normalmente
insuficiências de capacidade para a valorização, a ausência de um objectivo máximo de
valorização não deverá causar distorções do mercado interno. A Comissão pode também
aceitar um adiamento limitado dos prazos.

No no 3 do artigo 1o, a nova redacção visa sublinhar que não será alterado o carácter
voluntário do sistema de identificação constante da Decisão 97/129/CE da Comissão. É uma
alteração aceitável para a Comissão.

O no 6 do artigo 1o foi ligeiramente alterado, para adaptar o texto às novas regras de
comitologia. É uma alteração aceitável para a Comissão.

No anexo, os critérios para a interpretação da Directiva ‘Embalagens’ foram reformulados e
integrados no no 1 do artigo 1o da posição comum. Os exemplos foram incorporados no anexo
e adaptados às novas estrutura e redacção dos critérios contidos no no 1 do artigo 1o. Foram
suprimidos diversos exemplos, devido a falta de acordo unânime no Conselho, o que para a
Comissão é aceitável. A discussão técnica em profundidade destas questões poderá ser mais
adequada em sede de adaptação técnica.

3. CONCLUSÃO

O Conselho adoptou uma posição comum em 6 de Março de 2003 por maioria qualificada. A
Comissão apoia a posição comum. A Comissão saúda, em especial, a limitação desta revisão
aos objectivos de valorização e reciclagem e a clarificação da definição de embalagem. As
outras questões devem ser estudadas e discutidas com os operadores envolvidos, antes de se
tomarem novas iniciativas.


