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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

 O objetivo da presente diretiva, constante do artigo 1.º, é «reduzir o impacto no ambiente, 

mais particularmente no meio aquático, e na saúde humana de determinados produtos de 

plástico». 

 

Por conseguinte, na opinião da Comissão da Agricultura, afigura-se importante destacar os 

tipos de poluição por plásticos associados à agricultura, que podem apresentar variações e ser 

mais graves a nível local ou regional. A proposta da Comissão de reduzir a poluição 

provocada por plásticos descartáveis baseia-se numa avaliação de impacto a partir das 

principais categorias de poluição provocada por lixo de plástico que vai parar ao mar, a um 

nível médio da UE. A abordagem seguida na proposta dá enfâse a esta questão. 

 

Em primeiro lugar, cumpre especificar que o plástico presente nos campos ou nos 

ecossistemas agrícolas pode ser ingerido por animais ou passar para os ecossistemas 

aquáticos, terminando no mar. Do mesmo modo, tudo o que entra no solo acaba por se 

fragmentar ou é degradado pela biota do solo em pedaços mais pequenos, incluindo 

microplásticos, e acabará por entrar na água do solo e pode entrar nos ecossistemas aquáticos 

de água doce e, através destes, nos sistemas marinhos. Esta segunda via não é tida em conta 

na abordagem baseada no lixo marinho para efeitos da avaliação de impacto, que se centra em 

elementos de maiores dimensões. 

 

Em segundo lugar, existem determinados tipos de poluição por plástico prevalecentes a nível 

regional ou local, associados a utilizações específicas do solo que envolvem a utilização de 

plásticos agrícolas. Estas podem ser agravadas por práticas ou infraestruturas locais, por 

exemplo, a dificuldade sentida por muitos agricultores ou produtores em reciclarem películas 

de plástico usadas, ou a recusa de aceitar películas de plástico manchadas de terra. 

 

Por último, cumpre referir que a abordagem seguida no projeto da Comissão permite adotar 

medidas de sensibilização destinadas aos consumidores, nomeadamente aos agricultores, 

medidas essas que poderiam assumir a forma de informações sobre a eliminação e a 

reciclagem de plásticos agrícolas, requisitos de marcação, responsabilidade alargada do 

produtor de plástico, etc. Por conseguinte, tais medidas não implicam necessariamente 

encargos adicionais excessivos ou onerosos para os agricultores. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 

conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 
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Texto da Comissão Alteração 

(1) A elevada funcionalidade e o custo 

relativamente baixo do plástico tornam 

este material cada vez mais omnipresente 

no quotidiano. A sua crescente utilização 

em aplicações de curta duração, as quais 

não são concebidas para serem reutilizadas 

ou recicladas de forma eficaz em termos de 

custos, tem tornado os respetivos padrões 

de produção e consumo cada vez mais 

ineficientes e lineares. Por conseguinte, no 

contexto do plano de ação para a economia 

circular32, a Comissão concluiu na 

estratégia europeia para os plásticos33 que, 

para alcançar um ciclo de vida dos 

plásticos verdadeiramente circular, importa 

combater o constante aumento da produção 

de resíduos de plástico e a sua fuga para o 

ambiente, em particular o meio marinho. 

(1) O custo relativamente baixo do 

plástico torna este material cada vez mais 

omnipresente no quotidiano. A sua 

crescente utilização em aplicações de curta 

duração, as quais não são concebidas para 

serem reutilizadas ou recicladas de forma 

eficaz em termos de custos, tem tornado os 

respetivos padrões de produção e consumo 

cada vez mais ineficientes e lineares. Por 

conseguinte, no contexto do plano de ação 

para a economia circular32, a Comissão 

concluiu na estratégia europeia para os 

plásticos33 que, para alcançar um ciclo de 

vida dos plásticos verdadeiramente 

circular, importa combater o constante 

aumento da produção de resíduos de 

plástico e a sua fuga para o ambiente, em 

particular o meio marinho. 

__________________ __________________ 

32 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: Fechar o ciclo — 

plano de ação da UE para a economia 

circular, COM(2015) 0614 final. 

32 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: Fechar o ciclo — 

plano de ação da UE para a economia 

circular, COM(2015) 0614 final. 

33 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: Uma Estratégia 

Europeia para os Plásticos na Economia 

Circular, COM(2018) 28 final). 

33 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: Uma Estratégia 

Europeia para os Plásticos na Economia 

Circular, COM(2018) 28 final). 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Em conformidade com vários 

acordos multilaterais37 e com a legislação 

(4) Em conformidade com vários 

acordos multilaterais37 e com a legislação 
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da União no domínio dos resíduos38, os 

Estados-Membros devem garantir uma 

gestão eficiente dos resíduos, a fim de 

prevenir e reduzir o lixo marinho 

proveniente de fontes tanto marinhas como 

terrestres. De acordo com a legislação da 

União relativa à água39, os Estados-

Membros são igualmente responsáveis por 

combater o lixo marinho nos casos em que 

este afete a obtenção de um bom estado 

ambiental das suas águas marinhas, 

nomeadamente como forma de contribuir 

para a consecução do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 14 das 

Nações Unidas. 

da União no domínio dos resíduos38, os 

Estados-Membros devem garantir uma 

gestão eficiente dos resíduos, a fim de 

prevenir e reduzir o lixo marinho 

proveniente de fontes tanto marinhas como 

terrestres. De acordo com a legislação da 

União relativa à água39, os Estados-

Membros são igualmente responsáveis por 

combater o lixo marinho para garantir que 

as suas propriedades, incluindo a sua 

composição química e quantidades, não 

causem danos às suas águas marinhas, 

nomeadamente como forma de contribuir 

para a consecução do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 14 das 

Nações Unidas. 

__________________ __________________ 

37 Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (CNUDM), Convenção de 

1972 para a Prevenção da Poluição 

Marinha causada por Operações de 

Imersão de Detritos e outros Produtos 

(Convenção de Londres) e respetivo 

Protocolo de 1996 (Protocolo de Londres), 

anexo V da Convenção Internacional para 

a Prevenção da Poluição por Navios 

(Convenção MARPOL), Convenção de 

Basileia sobre o Controlo dos Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 

sua Eliminação. 

37 Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (CNUDM), Convenção de 

1972 para a Prevenção da Poluição 

Marinha causada por Operações de 

Imersão de Detritos e outros Produtos 

(Convenção de Londres) e respetivo 

Protocolo de 1996 (Protocolo de Londres), 

anexo V da Convenção Internacional para 

a Prevenção da Poluição por Navios 

(Convenção MARPOL), Convenção de 

Basileia sobre o Controlo dos Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 

sua Eliminação. 

38 Diretiva 2008/98/CE e Diretiva 

2000/59/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de novembro de 2000, 

relativa aos meios portuários de receção de 

resíduos gerados em navios e de resíduos 

da carga (JO L 332 de 28.12.2000, p. 81). 

38 Diretiva 2008/98/CE e Diretiva 

2000/59/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de novembro de 2000, 

relativa aos meios portuários de receção de 

resíduos gerados em navios e de resíduos 

da carga (JO L 332 de 28.12.2000, p. 81). 

39 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2000, que estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política da água 

(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1) e Diretiva 

2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de junho de 2008, que 

estabelece um quadro de ação comunitária 

no domínio da política para o meio 

marinho (Diretiva-Quadro Estratégia 

Marinha) (JO L 164 de 25.6.2008, p. 19). 

39 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2000, que estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política da água 

(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1) e Diretiva 

2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de junho de 2008, que 

estabelece um quadro de ação comunitária 

no domínio da política para o meio 

marinho (Diretiva-Quadro Estratégia 

Marinha) (JO L 164 de 25.6.2008, p. 19). 
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Or. en 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Segundo medições realizadas por 

meio de contagens nas praias, 80 % a 85 % 

do lixo marinho na União é constituído por 

plástico, sendo que os artigos de plástico 

de utilização única representam 50 % e os 

artigos relacionados com a pesca 

representam 27 %. Os produtos de plástico 

de utilização única incluem um leque 

variado de produtos de consumo de 

elevada rotação e de uso corrente, que são 

descartados após terem sido usados uma 

única vez para os fins a que se destinam, 

sendo raramente reciclados e propensos a 

serem depositados no lixo. Uma 

percentagem significativa das artes de 

pesca colocadas no mercado não é 

recolhida para fins de tratamento. Os 

produtos de plástico de utilização única e 

as artes de pesca que contêm plástico 

representam, portanto, um problema 

particularmente grave no âmbito do lixo 

marinho e acarretam um sério risco para os 

ecossistemas marinhos, a biodiversidade e, 

eventualmente, a saúde humana, estando a 

causar prejuízos a atividades como o 

turismo, as pescas e o transporte marítimo. 

(5) Segundo medições realizadas por 

meio de contagens nas praias, 80 % a 85 % 

do lixo marinho na União é constituído por 

plástico, sendo que os artigos de plástico 

de utilização única representam 50 % e os 

artigos relacionados com a pesca 

representam 27 %. Os produtos de plástico 

de utilização única incluem um leque 

variado de produtos de consumo de 

elevada rotação e de uso corrente, que são 

descartados após terem sido usados uma 

única vez para os fins a que se destinam, 

sendo raramente reciclados e propensos a 

serem depositados no lixo. Uma 

percentagem significativa das artes de 

pesca colocadas no mercado não é 

recolhida para fins de tratamento. Os 

produtos de plástico de utilização única e 

as artes de pesca que contêm plástico 

representam, portanto, um problema 

particularmente grave no âmbito do lixo 

marinho e acarretam um sério risco para os 

ecossistemas marinhos, a biodiversidade e 

a saúde humana, estando a causar prejuízos 

a atividades como o turismo, as pescas e o 

transporte marítimo. 

Or. en 

Justificação 

Adaptação do considerando ao disposto no artigo 1.º, no qual é reconhecido o impacto na 

saúde. 
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Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) A UE deve adotar uma abordagem 

global para o problema dos microplásticos 

e incentivar todos os produtores a 

limitarem rigorosamente os 

microplásticos nas suas fórmulas e a 

limitarem estritamente a entrada dos 

produtos à base de microplásticos no solo 

e na água doce e, por conseguinte, nos 

ecossistemas aquáticos marinhos. 

Or. en 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A fim de centrar os esforços onde 

estes são mais necessários, a presente 

diretiva apenas deve abranger os produtos 

de plástico de utilização única mais 

encontrados, que, segundo as estimativas, 

representam cerca de 86 % dos produtos de 

plástico de utilização única encontrados, 

por meio de contagens, nas praias da 

União. 

(7) A fim de centrar os esforços onde 

estes são mais necessários, a presente 

diretiva apenas deve abranger os produtos 

de plástico de utilização única mais 

encontrados, que, segundo as estimativas, 

representam cerca de 86 % dos produtos de 

plástico de utilização única encontrados, 

por meio de contagens, nas praias da 

União, bem como as artes de pesca que 

causam prejuízos significativos enquanto 

fonte de poluição marinha. 

Or. en 

Justificação 

O projeto de diretiva aborda igualmente as artes de pesca abandonadas. 
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Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Existe uma considerável 

heterogeneidade entre as regiões 

relativamente às fontes de poluição 

causada por plásticos. Em algumas 

regiões, outros produtos de plástico 

contribuem de forma significativa para o 

lixo marinho, como demonstrado nos 

controlos efetuados no âmbito da 

Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha» e 

pela sociedade civil. Nessas regiões, os 

Estados-Membros devem ser obrigados a 

adotar medidas específicas para fazer face 

a outras fontes de poluição causada por 

plásticos presentes a nível nacional ou 

local. Por exemplo, os plásticos agrícolas 

estão também ligados à poluição terrestre, 

às baixas taxas de reciclagem e à 

eliminação inadequada. Em especial, 

pode haver relutância a nível local em 

aceitar plásticos agrícolas para 

reciclagem. Esses plásticos agrícolas 

devem ser aceites pelas instalações de 

reciclagem ou de eliminação sem 

obstáculos desnecessários. 

Or. en 

Justificação 

Embora este projeto de diretiva abranja os produtos de plástico de utilização única 

geralmente encontrados nas praias da UE, os tipos de plásticos encontrados variam 

significativamente entre as regiões. Alguns tipos de produtos de plástico não abrangidos pelo 

presente projeto de diretiva são encontrados em quantidades significativas a nível local. Os 

plásticos agrícolas constituem um problema grave em algumas regiões: por exemplo, foram 

detetados, através de autópsia, em cachalotes no sul de Espanha. Além disso, as instalações 

de reciclagem locais poderiam recusar as películas de plástico usadas e que servem para a 

cobertura de solos. 
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Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-B) Além disso, a poluição terrestre e a 

contaminação do solo por grandes artigos 

de plástico e pelos fragmentos ou 

microplásticos daí resultantes podem ser 

significativas à escala local ou regional. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Justificação 

A diretiva tem por objetivo limitar o impacto no ambiente em geral, embora seja dada ênfase 

ao lixo marinho através da avaliação de impacto. Contudo, os problemas locais a nível dos 

sistemas terrestre e de água doce (que alimentam os sistemas marinhos) podem ser graves. 

Por exemplo, na Flandres, > 5000 vacas/ano adoecem devido à ingestão de lixo (população 

total de 1,3 milhões de cabeças de gado); nos Países Baixos, 11-13 000 vacas por ano são 

gravemente feridas por lixo, com mais de 4000 mortes (população total de 4,29 milhões). 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) As garrafas para bebidas que 

constituem produtos de plástico de 

utilização única figuram entre as unidades 

de lixo marinho mais encontradas nas 

praias da União. Trata-se de uma 

consequência da falta de eficácia dos 

sistemas de recolha seletiva e da 

participação reduzida dos consumidores 

nestes sistemas. Afigura-se necessário 

promover sistemas de recolha seletiva mais 

eficientes e, por conseguinte, deverá ser 

fixada uma meta mínima de recolha 

seletiva para as garrafas para bebidas que 

constituam produtos de plástico de 

(20) As garrafas para bebidas que 

constituem produtos de plástico de 

utilização única figuram entre as unidades 

de lixo marinho mais encontradas nas 

praias da União. Trata-se de uma 

consequência da falta de eficácia dos 

sistemas de recolha seletiva e da 

participação reduzida dos consumidores 

nestes sistemas, mas também das 

qualidades físicas e químicas do plástico, 

que o tornam resistente à degradação, 

razão pela qual permanece no ambiente 

durante décadas ou séculos depois de os 

produtos de plástico terem cumprido o seu 
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utilização única. A fim de cumprir essa 

meta mínima, os Estados-Membros 

poderão fixar metas de recolha seletiva 

para garrafas para bebidas que constituam 

produtos de plástico de utilização única no 

âmbito dos regimes de responsabilidade 

alargada do produtor, estabelecer sistemas 

de reembolso de depósitos ou adotar 

qualquer outra medida que considerem 

apropriada. Estas ações terão um impacto 

direto positivo nas taxas de recolha, na 

qualidade do material recolhido e na 

qualidade dos materiais reciclados, gerando 

oportunidades para o setor da reciclagem e 

o mercado de materiais reciclados. 

objetivo. Afigura-se necessário promover 

sistemas de recolha seletiva mais eficientes 

e, por conseguinte, deverá ser fixada uma 

meta mínima de recolha seletiva para as 

garrafas para bebidas que constituam 

produtos de plástico de utilização única. A 

fim de cumprir essa meta mínima, os 

Estados-Membros poderão fixar metas de 

recolha seletiva para garrafas para bebidas 

que constituam produtos de plástico de 

utilização única no âmbito dos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor, 

estabelecer sistemas de reembolso de 

depósitos ou adotar qualquer outra medida 

que considerem apropriada. Estas ações 

terão um impacto direto positivo nas taxas 

de recolha, na qualidade do material 

recolhido e na qualidade dos materiais 

reciclados, gerando oportunidades para o 

setor da reciclagem e o mercado de 

materiais reciclados. 

Or. en 

Justificação 

Os artigos não plásticos que escapam aos sistemas de recolha são menos persistentes e mais 

suscetíveis de se degradarem, ou seja, menos suscetíveis de se acumularem nas praias ou no 

mar. 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Nos termos do ponto 22 do Acordo 

interinstitucional entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho da União Europeia e 

a Comissão Europeia sobre legislar melhor, 

de 13 de abril de 201648, a Comissão deve 

proceder a uma avaliação da presente 

diretiva. Essa avaliação deverá basear-se 

na experiência adquirida e nos dados 

recolhidos durante a aplicação da presente 

diretiva e nos dados recolhidos ao abrigo 

(22) Nos termos do ponto 22 do Acordo 

interinstitucional entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho da União Europeia e 

a Comissão Europeia sobre legislar melhor, 

de 13 de abril de 201648, a Comissão deve 

proceder a uma avaliação da presente 

diretiva. Essa avaliação deverá basear-se 

na experiência adquirida e nos dados 

recolhidos durante a aplicação da presente 

diretiva e nos dados recolhidos ao abrigo 
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da Diretiva 2008/56/CE ou da Diretiva 

2008/98/CE. A avaliação deverá constituir 

a base de uma análise das possíveis 

medidas complementares e de uma análise 

da necessidade de rever o anexo que 

enumera os produtos de plástico de 

utilização única, para efeitos de 

monitorização do lixo marinho na União. A 

avaliação deverá igualmente ter em conta 

se os progressos científicos e técnicos 

entretanto verificados, incluindo o 

desenvolvimento de materiais 

biodegradáveis e o desenvolvimento de 

critérios ou de uma norma para a 

biodegradabilidade dos plásticos no meio 

marinho, tal como previsto na estratégia 

europeia para os plásticos, permitem a 

criação de uma norma relativa à 

biodegradação de determinados produtos 

de plástico de utilização única no meio 

marinho. Essa norma incluiria uma 

norma destinada a aferir se, em resultado 

da decomposição física e biológica no 

meio marinho, os plásticos se 

decomporiam em dióxido de carbono 

(CO2), biomassa e água dentro de um 

prazo suficientemente curto para não 

terem efeitos nocivos na vida marinha nem 

gerarem uma acumulação de plásticos no 

ambiente. Neste caso, os produtos de 

plástico de utilização única conformes 

com essa norma poderiam ser isentos da 

proibição de colocação no mercado. A 

estratégia europeia para os plásticos já 

prevê ações nesta matéria, contudo, 

também reconhece os desafios relativos ao 

estabelecimento de um quadro 

regulamentar para os plásticos com 

propriedades biodegradáveis, devido às 

diferentes condições de cada mar. 

da Diretiva 2008/56/CE ou da Diretiva 

2008/98/CE. A avaliação deverá constituir 

a base de uma análise das possíveis 

medidas complementares e de uma análise 

da necessidade de rever o anexo que 

enumera os produtos de plástico de 

utilização única, para efeitos de 

monitorização do lixo marinho na União. A 

avaliação deverá igualmente ter em conta 

se os progressos científicos e técnicos 

entretanto verificados, incluindo o 

desenvolvimento de materiais 

biodegradáveis e o desenvolvimento de 

critérios ou de uma norma para a 

biodegradabilidade dos plásticos no meio 

marinho, tal como previsto na estratégia 

europeia para os plásticos, permitem a 

criação de uma norma relativa à 

biodegradação de determinados produtos 

de plástico de utilização única no meio 

marinho. Todavia, tendo em conta que a 

biodegradação é uma opção em fim de 

vida e que ela própria resulta na 

eliminação de produtos de uso único, que, 
em seguida, se decompõem de forma 

variável em função do ambiente que 

poluem, e que pode afetar os animais e a 

vida marinha, o desenvolvimento de 

critérios ou de uma norma em matéria de 

biodegradabilidade no meio marinho não 

pode beneficiar de quaisquer isenções 

futuras no âmbito da presente diretiva. O 

objetivo da presente diretiva é prevenir e 

reduzir o impacto de determinados 
produtos de plástico no ambiente e na 

saúde humana e promover a transição 

para uma economia circular, apoiada por 

sistemas de reutilização ou reciclagem. A 

estratégia europeia para os plásticos já 

prevê ações nesta matéria, contudo, 

também reconhece os desafios relativos ao 

estabelecimento de um quadro 

regulamentar para os plásticos com 

propriedades biodegradáveis, devido às 

diferentes condições de cada mar. 

__________________ __________________ 

48 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 48 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
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Or. en 

Justificação 

A isenção de plásticos biodegradáveis no âmbito da presente diretiva é contrária à finalidade 

e ao espírito do texto, que visa proteger o ambiente, incluindo a vida marinha e a saúde. O 

apoio ao desenvolvimento de produtos de uso único que se decompõem no ambiente e podem 

ser ingeridos por qualquer animal, sem certezas quanto à sua segurança, prejudica a 

realização do objetivo da presente diretiva. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) Dado que os objetivos da presente 

diretiva, a saber, prevenir e reduzir o 

impacto no ambiente de determinados 

produtos de plástico de utilização única e 

de artes de pesca que contêm plástico e 

fomentar a transição para uma economia 

circular, incluindo a promoção de modelos 

empresariais, produtos e materiais 

inovadores, contribuindo assim igualmente 

para o funcionamento eficiente do mercado 

interno, não podem ser suficientemente 

realizados pelos Estados-Membros, mas 

podem, devido à sua dimensão e efeitos, 

ser mais bem alcançados a nível da União, 

esta pode tomar medidas em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade, 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade, consagrado 

no mesmo artigo, a presente diretiva não 

excede o necessário para alcançar aqueles 

objetivos, 

(25) Dado que os objetivos da presente 

diretiva, a saber, prevenir e reduzir o 

impacto no ambiente e na saúde humana 

de determinados produtos de plástico de 

utilização única e de artes de pesca que 

contêm plástico e fomentar a transição para 

uma economia circular, incluindo a 

promoção de modelos empresariais, 

produtos e materiais inovadores, 

contribuindo assim igualmente para o 

funcionamento eficiente do mercado 

interno, não podem ser suficientemente 

realizados pelos Estados-Membros, mas 

podem, devido à sua dimensão e efeitos, 

ser mais bem alcançados a nível da União, 

esta pode tomar medidas em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade, 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade, consagrado 

no mesmo artigo, a presente diretiva não 

excede o necessário para alcançar aqueles 

objetivos, 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração está em conformidade com o artigo 1.º, que já reconhece que o impacto 

na saúde constitui motivo de preocupação. 
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Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo da presente diretiva é prevenir e 

reduzir o impacto no ambiente, mais 

particularmente no meio aquático, e na 

saúde humana de determinados produtos 

de plástico, bem como promover a 

transição para uma economia circular com 

modelos empresariais, produtos e materiais 

inovadores, contribuindo assim igualmente 

para o funcionamento eficiente do mercado 

interno. 

O objetivo da presente diretiva é prevenir e 

reduzir o impacto dos plásticos no 

ambiente, mais particularmente no meio 

aquático, e na saúde humana, bem como 

promover a transição para uma economia 

circular não tóxica com modelos 

empresariais, produtos e materiais 

inovadores não tóxicos, contribuindo assim 

igualmente para o funcionamento eficiente 

do mercado interno. 

Or. en 

Justificação 

A fim de reduzir os impactos na saúde, o objetivo tem de ser o da não toxicidade. Está em 

conformidade com o desejo de um futuro não tóxico, tal como já foi legislado e previsto em 

alguns Estados-Membros. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para obter uma 

redução significativa do consumo dos 

produtos de plástico de utilização única 

enumerados na parte A do anexo no 

respetivo território até … [seis anos após a 

data-limite para a transposição da 

presente diretiva]. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para obter: uma 

redução de 50 % do consumo dos produtos 

de plástico de utilização única enumerados 

na parte A do anexo no respetivo território 

até 2025 e uma redução de 80 % até 2030. 

Or. en 
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Justificação 

A Diretiva 2015/720 relativa aos sacos de plástico também estabelece objetivos comuns 

claros, mas dá aos Estados-Membros a liberdade de escolher a forma de os alcançar. Tal 

conduziu a reduções drásticas nos sacos de plástico leves, como, por exemplo, uma redução 

de 90% no espaço de um ano na Irlanda. Estes produtos são cada vez mais importados da 

região Ásia-Pacífico para a Europa. Os Estados-Membros já tomaram medidas contra estes 

produtos: a França proibiu os copos de plástico e estão a ser ponderadas medidas similares 

nas Ilhas Baleares e na região de Navarra, em Espanha. 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essas medidas podem incluir objetivos 

nacionais de redução do consumo, medidas 

destinadas a assegurar a disponibilização 

de alternativas reutilizáveis aos referidos 

produtos no ponto de venda ao consumidor 

final, instrumentos económicos para 

garantir, por exemplo, que não são 

fornecidos gratuitamente produtos de 

plástico de utilização única no ponto de 

venda ao consumidor final. Essas medidas 

podem variar em função do impacto 

ambiental dos produtos a que se refere o 

primeiro parágrafo. 

Essas medidas podem incluir objetivos 

nacionais de redução do consumo, medidas 

destinadas a assegurar a disponibilização 

de alternativas reutilizáveis aos referidos 

produtos no ponto de venda ao consumidor 

final, instrumentos económicos para 

garantir, por exemplo, que não são 

fornecidos gratuitamente produtos de 

plástico de utilização única no ponto de 

venda ao consumidor final, ou restrições 

relativamente à colocação no mercado. 

Essas medidas podem variar em função do 

impacto ambiental e na saúde dos produtos 

a que se refere o primeiro parágrafo. 

Or. en 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão pode adotar um ato de 

execução que estabeleça a metodologia de 

cálculo e verificação da redução 

significativa do consumo dos produtos de 

plástico de utilização única a que se refere 

2. A Comissão deve adotar um ato de 

execução que estabeleça a metodologia de 

cálculo e verificação da redução 

significativa do consumo dos produtos de 

plástico de utilização única a que se refere 
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o n.º 1. O referido ato de execução é 

adotado pelo procedimento de exame a que 

se refere o artigo 16.º, n.º 2. 

o n.º 1. O referido ato de execução é 

adotado pelo procedimento de exame a que 

se refere o artigo 16.º, n.º 2, no prazo de 

dois anos após a data de entrada em vigor 

da presente diretiva. 

Or. en 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que cada um dos produtos de 

plástico de utilização única enumerados na 

parte D do anexo que seja colocado no 

mercado ostente uma marcação visível, 

claramente legível e indelével com uma ou 

mais das seguintes informações aos 

consumidores: 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que cada um dos produtos de 

plástico de utilização única enumerados na 

parte D do anexo que seja colocado no 

mercado ostente uma marcação visível, 

claramente legível e indelével com as 

seguintes informações aos consumidores: 

Or. en 

Justificação 

É importante fornecer informações não só em relação a um dos elementos referidos, mas, 

sim, a todos os elementos, nomeadamente: a presença de plásticos, os impactos dos plásticos 

no ambiente e a eliminação adequada dos resíduos. Isto é igualmente importante para os 

plásticos utilizados na agricultura e nos alimentos, em que os agricultores e os 

acondicionadores são consumidores. 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) O impacto da deposição de lixo e 

de outros métodos inadequados de 

eliminação de resíduos dos referidos 

produtos e das artes de pesca que contêm 

plástico no ambiente, especialmente no 

b) O impacto dos plásticos no 

ambiente, incluindo no solo, 

especialmente no meio marinho e na saúde 

humana. 
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meio marinho. 

Or. en 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as pessoas singulares ou 

coletivas, ou as suas associações, 

organizações ou agrupamentos, de acordo 

com a legislação ou práticas nacionais, 

dispõem da possibilidade de interpor 

recurso perante um tribunal ou outro órgão 

independente e imparcial criado por lei 

para impugnar a legalidade substantiva ou 

processual de decisões, atos ou omissões 

relacionados com a aplicação dos 

artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, caso se verifique 

uma das seguintes condições: 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as pessoas singulares ou 

coletivas, ou as suas associações, 

organizações ou agrupamentos, de acordo 

com a legislação ou práticas nacionais, 

dispõem da possibilidade de interpor 

recurso perante um tribunal ou outro órgão 

independente e imparcial criado por lei 

para impugnar a legalidade substantiva ou 

processual de decisões, atos ou omissões 

relacionados com a aplicação dos artigos 

4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, caso se verifique 

uma das seguintes condições: 

Or. en 

Justificação 

Este artigo também deve abranger as obrigações estabelecidas no artigo 4.º (objetivos de 

redução) e no artigo 9.º (objetivo de recolha seletiva). 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão procederá a uma 

avaliação da presente diretiva até … [seis 

anos após a data-limite para a transposição 

da presente diretiva]. A avaliação basear-

se-á nas informações disponíveis, em 

conformidade com o artigo 13.º. Os 

Estados-Membros devem transmitir à 

1. A Comissão procederá a uma 

avaliação da presente diretiva até … [três 

anos após a data-limite para a transposição 

da presente diretiva]. A avaliação basear-

se-á nas informações disponíveis, em 

conformidade com o artigo 13.º. Os 

Estados-Membros devem transmitir à 
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Comissão todas as informações adicionais 

necessárias para efeitos da avaliação e da 

elaboração do relatório a que se refere o 

n.º 2. 

Comissão todas as informações adicionais 

necessárias para efeitos da avaliação e da 

elaboração do relatório a que se refere o 

n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

Seis anos após o período de transição significaria que a avaliação não teria provavelmente 

lugar antes de 2027. Tendo em conta a importância e a urgência do desafio colocado pela 

poluição ambiental, especialmente do meio marinho, a avaliação da diretiva deve ser 

realizada mais cedo. 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Foram realizados progressos 

científicos e técnicos suficientes e se 

foram elaborados critérios ou uma norma 

para a biodegradabilidade no meio 

marinho aplicáveis aos produtos de 

plástico de utilização única abrangidos 

pela presente diretiva e aos seus 

substitutos de utilização única, com vista 

a determinar quais os produtos que já não 

devem ser objeto das restrições à 

colocação no mercado, se for caso disso. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Anexo – Parte B – travessão 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Poliestireno em todas as 

aplicações, exceto nos casos em que se 

possa provar que, para uma aplicação 

específica, o material em referência 
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produz os maiores benefícios ambientais e 

sociais nessa aplicação e é recolhido para 

efeitos de tratamento de resíduos. 

Or. en 

Justificação 

O poliestireno expandido (EPS) está muito disseminado no ambiente e acaba como lixo 

marinho, com impacto ambiental, social e económico. Devido às suas características 

fragmenta-se rapidamente em microplásticos. Embora seja possível reciclar este material, a 

contaminação alimentar resultante das suas utilizações e da sua baixa densidade não tornam 

rentável essa possibilidade. O EPS é usado nas embalagens, incluindo para alimentos. 

Existem alternativas para essas aplicações. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Anexo – Parte B – travessão 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Embalagens para alimentos ou 

material de contacto à base de plástico 

que contribuam para o volume de 

microplásticos no solo após compostagem 

ou fermentação por biogás, tais como 

sacos de chá de plástico ou impregnados 

com plástico 

Or. en 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Anexo – Parte D – travessão 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Plásticos agrícolas, quando 

tenham sido identificados como um 

importante fator, a nível local ou 

nacional, de poluição por plásticos no 

ambiente e cujas taxas de recolha sejam 

inferiores a 90 % 
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Or. en 

Justificação 

Esta medida adita os plásticos agrícolas à lista de produtos para os quais os requisitos de 

comercialização incluirão a rotulagem ou a informação destinada aos consumidores, neste 

caso os agricultores. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Anexo – Parte E – travessão 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Plásticos agrícolas, quando 

tenham sido identificados como um 

importante fator, a nível local ou 

nacional, de poluição por plásticos no 

ambiente e cujas taxas de recolha sejam 

inferiores a 90 % 

Or. en 

Justificação 

Esta medida adita os plásticos agrícolas à lista de produtos em que os fabricantes dos 

produtos assumem uma maior responsabilidade pelas mercadorias que vendem, neste caso 

aos agricultores. 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Anexo – Parte F – travessão 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Plásticos agrícolas, quando 

tenham sido identificados como um 

importante fator de poluição por plásticos 

no ambiente a nível local ou nacional 

Or. en 
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Justificação 

Esta medida adita os plásticos agrícolas à lista de produtos relativamente aos quais os EM 

devem estabelecer objetivos de recolha seletiva, por exemplo no que se refere ao acesso a 

instalações de eliminação/reciclagem. 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Anexo – Parte G – travessão 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Plásticos agrícolas, quando 

tenham sido identificados como um 

importante fator de poluição por plásticos 

no ambiente a nível local ou nacional 

Or. en 

Justificação 

Esta medida adita os plásticos agrícolas à lista de produtos para os quais os EM deveriam 

promover medidas de sensibilização, nomeadamente junto de utilizadores/consumidores na 

comunidade agrícola. Tal pode incluir, por exemplo, informações sobre o acesso a 

instalações de eliminação/reciclagem. 

 

 

 

 


