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Alteração 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos em todo o
mundo.

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema generalizado da poluição do mar
e dos solos e ameaça os ecossistemas em 
todo o mundo.

Or. en

Alteração 33
Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos em todo o 
mundo.

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos em todo o 
mundo. O problema é agravado pela falta 
de características biodegradáveis e 
compostáveis na maioria dos sacos de 
plástico normalmente utilizados em todos 
os Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos em todo o 
mundo.

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo é um problema 
ambiental sério e contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos em todo o 
mundo.

Or. sv

Alteração 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos em todo o 
mundo.

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e 
prevê--se que aumente ainda mais se não 
forem tomadas medidas. A transformação 
dos sacos de plástico em lixo, devido a 
uma gestão deficiente destes resíduos em 
alguns Estados-Membros, contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos em todo o 
mundo.

Or. es

Alteração 36
Anna Rosbach
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Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos em todo o 
mundo.

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que ameaça 
os ecossistemas marinhos e de água doce 
em todo o mundo.

Or. en

Justificação

A questão dos resíduos no mar não afeta apenas os ecossistemas marinhos, mas também 
muitos ecossistemas de água doce, tais como rios e lagos.

Alteração 37
Marusya Lyubcheva

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que 
ameaça os ecossistemas marinhos em todo 
o mundo.

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de acumulação de 
resíduos, numa ineficaz utilização da 
capacidade dos locais de eliminação de 
resíduos, em níveis levados de resíduos e 
numa utilização ineficiente de recursos e 
prevê-se que aumente ainda mais se não 
forem tomadas medidas. A transformação 
dos sacos de plástico resulta em poluição 
ambiental e agrava os problemas dos 
resíduos nas massas de água, ameaçando 
os ecossistemas aquáticos em todo o 
mundo.
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Or. bg

Alteração 38
Franco Bonanini

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo contribui para o 
problema dos resíduos no mar, que
ameaça os ecossistemas marinhos em todo 
o mundo.

(2) O consumo de sacos de plástico resulta 
em níveis elevados de resíduos e numa 
utilização ineficiente de recursos e prevê-se 
que aumente ainda mais se não forem 
tomadas medidas. A transformação dos 
sacos de plástico em lixo comporta 
consequências negativas para o ambiente 
e constitui uma ameaça grave para todos 
os ecossistemas do mundo, nomeadamente 
os marinhos, e outros particularmente 
frágeis, como áreas protegidas e parques 
nacionais. 

Or. it

Alteração 39
Biljana Borzan

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Além disso, a acumulação de sacos 
de plástico no ambiente tem um impacto 
claramente negativo em determinados 
ramos da economia, tais como o turismo.

Or. hr

Alteração 40
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para alcançar o objetivo de redução 
do consumo de sacos de plástico importa 
sobretudo incidir na prevenção e na 
minimização, incentivando os produtores 
a optar por materiais alternativos e mais 
sustentáveis aquando da conceção dos 
seus produtos.

Or. es

Alteração 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os sacos de plástico com espessura 
inferior a 50 µm, que representam a 
grande maioria do número total de sacos de 
plástico consumidos na União, são menos 
frequentemente reutilizados do que os 
sacos de maior espessura, sendo mais 
propensos a transformarem-se em lixo.

(3) Os sacos de plástico leves, que 
representam a grande maioria do número 
total de sacos de plástico consumidos na 
União, são menos frequentemente 
reutilizados do que os sacos de maior 
espessura, sendo mais propensos a 
transformarem-se em lixo.

Or. de

Alteração 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os sacos de plástico com espessura 
inferior a 50 µm, que representam a grande 
maioria do número total de sacos de 
plástico consumidos na União, são menos 

(3) Os sacos de plástico com espessura 
inferior a 50 µm, que representam a grande 
maioria do número total de sacos de 
plástico consumidos na União, são menos 
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frequentemente reutilizados do que os 
sacos de maior espessura, sendo mais 
propensos a transformarem-se em lixo.

frequentemente reutilizados do que os 
sacos de maior espessura, sendo mais 
propensos a transformarem-se em lixo e, 
devido a serem tão leves, é mais provável
que acabem dispersos pelo ambiente, 
tanto em terra como no mar.

Or. en

Alteração 43
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os sacos de plástico com espessura 
inferior a 50 µm, que representam a grande 
maioria do número total de sacos de 
plástico consumidos na União, são menos 
frequentemente reutilizados do que os 
sacos de maior espessura, sendo mais 
propensos a transformarem-se em lixo.

(3) Dependendo da qualidade dos sacos de 
plástico, aqueles com espessura inferior a 
50 µm, que representam a grande maioria 
do número total de sacos de plástico 
consumidos na União, são menos 
frequentemente reutilizados em alguns 
Estados-Membros do que os sacos de 
maior espessura, podendo, por 
conseguinte, ser mais propensos a 
transformarem-se em lixo

Or. en

Alteração 44
Marusya Lyubcheva

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os sacos de plástico com espessura 
inferior a 50 µm, que representam a grande 
maioria do número total de sacos de 
plástico consumidos na União, são menos 
frequentemente reutilizados do que os 
sacos de maior espessura, sendo mais 

(3) Os sacos de plástico com espessura 
inferior a 50 µm, que representam a grande 
maioria do número total de sacos de 
plástico consumidos na União, são menos 
frequentemente reutilizados do que os 
sacos de maior espessura, sendo mais 



AM\1016927PT.doc 9/72 PE528.033v01-00

PT

propensos a transformarem-se em lixo. propensos a acabarem em fluxos de 
resíduos ou como lixo.

Or. bg

Alteração 45
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os sacos de plástico leves são de 
utilização única, uma vez que geralmente 
só podem ser utilizados numa viagem de 
compras, embora possam ser usados 
novamente com outra finalidade, como 
conter ou transportar lixo doméstico.

Or. en

Alteração 46
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Apesar de serem totalmente 
recicláveis, as atuais taxas de reciclagem 
permanecem reduzidas na União, pois 
não há uma recolha seletiva de sacos de 
plástico.

Or. en

Alteração 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os sacos que são biodegradáveis em 
condições industriais ou ambientais têm o 
potencial de diminuir os encargos 
ambientais para os Estados-Membros 
empenhados numa redução; as propostas 
técnicas do Centro Comum de 
Investigação para critérios de fim do 
estatuto de resíduos aplicáveis aos 
resíduos biodegradáveis, a norma 
EN 13432 da UE e a resolução do 
Parlamento Europeu sobre uma 
estratégia europeia para os resíduos de 
plástico no ambiente (2013/2113(INI)) 
apresentam iniciativas políticas 
inovadoras e úteis no sentido de reduzir a 
utilização e o impacto de sacos de plástico 
leves.

Or. en

Alteração 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os sacos de plástico com espessura 
inferior a 10 µm são utilizados 
normalmente na compra de produtos 
alimentares frescos ou a granel. A sua 
utilização justifica-se por razões de 
higiene, de segurança alimentar e por 
falta de alternativas. Antes de impor 
restrições à sua utilização, há que ter em 
conta que estes sacos são menos 
prejudiciais do que as embalagens dos 
mesmos produtos embalados. A compra 
de produtos frescos e avulso contribui 
para prevenir a geração de resíduos 
alimentares, dado que permite ao 
consumidor comprar a quantidade de 
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produto de que necessita, em vez de ser 
obrigado a comprar uma quantidade de 
produto previamente embalada, e facilita 
a retirada pelo estabelecimento de um 
produto defeituoso, sem necessidade de 
converter em resíduos lotes inteiros de 
produtos embalados.

Or. es

Alteração 49
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Um método para lidar com o 
problema dos resíduos e das taxas 
reduzidas de recolha e de reciclagem pode 
ser a introdução de um sistema de 
reembolso para sacos de plástico, 
semelhante ao já existente em vários 
Estados-Membros para as embalagens de 
vidro, plástico e metal.

Or. en

Alteração 50
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os níveis de consumo de sacos de 
plástico variam consideravelmente em toda 
a União, devido às diferenças nos hábitos 
de consumo, na sensibilização ambiental e 
na eficácia das medidas de política 
tomadas pelos Estados-Membros. Alguns 
Estados-Membros conseguiram reduzir 
significativamente os níveis de consumo de 

(4) Os níveis de consumo e de reciclagem 
de sacos de plástico variam 
consideravelmente em toda a União, 
devido às diferenças nos hábitos de 
consumo, na sensibilização ambiental, nas 
estratégias de recolha e de reciclagem e na 
eficácia das medidas de política tomadas 
pelos Estados-Membros. Alguns 
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sacos de plástico, de modo que o consumo 
médio nos sete Estados-Membros com 
melhores resultados representa apenas 
20 % do consumo médio na UE.

Estados-Membros conseguiram reduzir 
significativamente os níveis de consumo de 
sacos de plástico, de modo que o consumo 
médio nos sete Estados-Membros com 
melhores resultados representa apenas 
20 % do consumo médio na UE.

Or. en

Alteração 51
Biljana Borzan

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os níveis de consumo de sacos de 
plástico variam consideravelmente em toda 
a União, devido às diferenças nos hábitos 
de consumo, na sensibilização ambiental e 
na eficácia das medidas de política 
tomadas pelos Estados-Membros. Alguns 
Estados-Membros conseguiram reduzir 
significativamente os níveis de consumo de 
sacos de plástico, de modo que o consumo 
médio nos sete Estados-Membros com 
melhores resultados representa apenas 
20 % do consumo médio na UE.

(4) Os níveis de consumo de sacos de 
plástico variam consideravelmente em toda 
a União, devido às diferenças nos hábitos 
de consumo, na sensibilização ambiental e 
na eficácia das medidas de política 
tomadas pelos Estados-Membros. Alguns 
Estados-Membros conseguiram reduzir 
significativamente os níveis de consumo de 
sacos de plástico, de modo que o consumo 
médio nos sete Estados-Membros com 
melhores resultados representa apenas 
20 % do consumo médio na UE. Por 
conseguinte, os resultados alcançados até 
ao momento por cada Estado-Membro na 
redução dos níveis de consumo de sacos 
de plástico devem ser tidos em 
consideração aquando da prescrição de 
medidas e objetivos obrigatórios.

Or. hr

Alteração 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Os níveis de consumo de sacos de 
plástico variam consideravelmente em toda 
a União, devido às diferenças nos hábitos 
de consumo, na sensibilização ambiental e 
na eficácia das medidas de política 
tomadas pelos Estados-Membros. Alguns 
Estados-Membros conseguiram reduzir 
significativamente os níveis de consumo de 
sacos de plástico, de modo que o consumo 
médio nos sete Estados-Membros com 
melhores resultados representa apenas 
20 % do consumo médio na UE.

(4) Os níveis de consumo de sacos de 
plástico variam consideravelmente em toda 
a União, devido não só às diferenças nos 
hábitos de consumo e na sensibilização 
ambiental, mas principalmente ao nível de 
eficácia das medidas de política tomadas 
pelos Estados-Membros. Alguns 
Estados-Membros conseguiram reduzir 
significativamente os níveis de consumo de 
sacos de plástico, de modo que o consumo 
médio nos sete Estados-Membros com 
melhores resultados representa apenas 
20 % do consumo médio na UE.

Or. en

Alteração 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os níveis de consumo de sacos de 
plástico variam consideravelmente em toda 
a União, devido às diferenças nos hábitos 
de consumo, na sensibilização ambiental e 
na eficácia das medidas de política 
tomadas pelos Estados-Membros. Alguns 
Estados-Membros conseguiram reduzir 
significativamente os níveis de consumo de 
sacos de plástico, de modo que o consumo 
médio nos sete Estados-Membros com 
melhores resultados representa apenas 
20 % do consumo médio na UE.

(4) Os níveis de consumo de sacos de 
plástico variam consideravelmente em toda 
a União, devido às diferenças nos hábitos 
de consumo, na sensibilização ambiental e 
na eficácia das medidas de política 
tomadas pelos Estados-Membros. Alguns 
Estados-Membros conseguiram reduzir 
significativamente os níveis de consumo de 
sacos de plástico, de modo que o consumo 
médio nos sete Estados-Membros com 
melhores resultados representa apenas 
20 % do consumo médio na UE. A UE 
deve incentivar ativamente os esforços 
para aumentar a taxa de reciclagem de 
sacos de plástico nos Estados-Membros.

Or. sv
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Alteração 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os dados disponíveis relativos ao 
consumo de sacos de plástico na União 
revelam que o consumo nesses 
Estados-Membros é baixo e poderia ser 
reduzido através do seu fornecimento no 
setor da venda a retalho de géneros 
alimentícios não a título gratuito, mas 
contra o pagamento de uma pequena 
quantia.

Or. de

Alteração 55
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Por outro lado, está demonstrado 
que a informação dos consumidores 
desempenha um papel decisivo para a 
consecução de qualquer objetivo de 
redução do consumo de sacos de plásticos. 
Por esta razão, impõe-se a realização de 
esforços a nível institucional no sentido 
de sensibilizar o público para os efeitos da 
utilização do plástico no meio ambiente e 
de contrariar a perceção que continua a 
existir de que o plástico é um material 
inócuo, de baixo custo económico e sem 
valor em si mesmo.

Or. es
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Alteração 56
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Neste sentido, deve ser igualmente 
sugerido aos Estados-Membros que 
incluam nos sacos de plástico 
convencionais pequenas mensagens ou 
advertências sobre os efeitos negativos da 
deposição de plástico não degradável no 
meio ambiente. 

Or. es

Alteração 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 50 µm, 
em sintonia com os objetivos gerais da 
política de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas. Tais medidas 
de redução devem ter em conta os atuais 
níveis de consumo de sacos de plástico em 
cada Estado-Membro, com os níveis mais 
elevados a exigirem esforços mais 
ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 25 µm, 
em sintonia com os objetivos gerais da 
política de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas. Tais medidas 
de redução devem ter em conta os atuais 
níveis de consumo de sacos de plástico em 
cada Estado-Membro, com os níveis mais 
elevados a exigirem esforços mais 
ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
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utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

Or. de

Justificação

A limitação da espessura a 50 µm conduz ao aumento da produção de sacos de plástico ainda 
mais espessos e, por conseguinte, a um desperdício de recursos. Esta situação torna-se 
problemática do ponto de vista ecológico e económico. Daí que seja mais adequada uma 
limitação a 25 µm.

Alteração 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 50 µm, 
em sintonia com os objetivos gerais da 
política de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas. Tais 
medidas de redução devem ter em conta os 
atuais níveis de consumo de sacos de 
plástico em cada Estado-Membro, com os 
níveis mais elevados a exigirem esforços 
mais ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 50 µm
e com possibilidade de reutilização 
limitada, em sintonia com os objetivos 
gerais da política de resíduos da União e 
com a sua hierarquia de resíduos, conforme 
dispõe a Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas. Tais 
medidas de redução devem ter em conta os 
atuais níveis de consumo de sacos de 
plástico em cada Estado-Membro, com os 
níveis mais elevados a exigirem esforços 
mais ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.
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Or. en

Alteração 59
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 
50 µm, em sintonia com os objetivos gerais 
da política de resíduos da União e com a 
sua hierarquia de resíduos, conforme 
dispõe a Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas. Tais 
medidas de redução devem ter em conta os 
atuais níveis de consumo de sacos de 
plástico em cada Estado-Membro, com os 
níveis mais elevados a exigirem esforços 
mais ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico de utilização única, em sintonia 
com os objetivos gerais da política de 
resíduos da União e com a sua hierarquia 
de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas. Tais 
medidas de redução devem ter em conta os 
atuais níveis de consumo de sacos de 
plástico em cada Estado-Membro, com os 
níveis mais elevados a exigirem esforços 
mais ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

Or. en

Alteração 60
Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para promoverem reduções (5) Para promoverem reduções 
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semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 50 µm, 
em sintonia com os objetivos gerais da 
política de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas. Tais 
medidas de redução devem ter em conta os 
atuais níveis de consumo de sacos de 
plástico em cada Estado-Membro, com os 
níveis mais elevados a exigirem esforços 
mais ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, não 
biodegradáveis e não compostáveis, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico não biodegradáveis e não 
compostáveis com espessura inferior a 
50 µm, em sintonia com os objetivos gerais 
da política de resíduos da União e com a 
sua hierarquia de resíduos, conforme 
dispõe a Diretiva 2008/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas, bem 
como com a norma EN 13432 da UE. Tais 
medidas de redução devem ter em conta os 
atuais níveis de consumo e as 
características dos sacos de plástico em 
cada Estado-Membro, com os níveis mais 
elevados e os tipos mais nocivos do ponto 
de vista ambiental a exigirem esforços 
mais ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves não biodegradáveis 
e não compostáveis, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

Or. en

Alteração 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 
50 µm, em sintonia com os objetivos gerais 

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico, os Estados-Membros 
devem tomar medidas destinadas a reduzir 
o consumo dos sacos de plástico e a 
fomentar a sua reutilização e reciclagem, 
em sintonia com os objetivos gerais da 
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da política de resíduos da União e com a 
sua hierarquia de resíduos, conforme 
dispõe a Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas. Tais medidas 
de redução devem ter em conta os atuais 
níveis de consumo de sacos de plástico em 
cada Estado-Membro, com os níveis mais 
elevados a exigirem esforços mais 
ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

política de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas. Tais medidas 
de redução devem ter em conta os atuais 
níveis de consumo de sacos de plástico em 
cada Estado-Membro, com os níveis mais 
elevados a exigirem esforços mais 
ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 
sacos de plástico, as autoridades nacionais 
fornecerão dados sobre a sua utilização, em 
conformidade com o artigo 17.º da Diretiva 
94/62/CE.

Or. es

Alteração 62
Marusya Lyubcheva

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os Estados-
Membros devem tomar medidas destinadas 
a reduzir o consumo dos sacos de plástico 
com espessura inferior a 50 µm, em 
sintonia com os objetivos gerais da política 
de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas. Tais medidas 
de redução devem ter em conta os atuais 
níveis de consumo de sacos de plástico em 
cada Estado-Membro, com os níveis mais 
elevados a exigirem esforços mais 
ambiciosos. Para acompanhar os 
progressos na redução da utilização de 

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os Estados-
Membros devem tomar medidas destinadas 
a reduzir o consumo dos sacos de plástico 
com espessura inferior a 50 µm, em 
sintonia com os objetivos gerais da política 
de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas. Tais medidas 
de redução devem ter em conta os atuais 
níveis de consumo de sacos de plástico em 
cada Estado-Membro, os problemas 
concomitantes e as potenciais 
alternativas, com os níveis mais elevados a 
exigirem esforços mais ambiciosos. Para 
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sacos de plástico leves, as autoridades 
nacionais fornecerão dados sobre a sua 
utilização, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

acompanhar os progressos na redução da 
utilização de sacos de plástico leves, as 
autoridades nacionais fornecerão dados 
sobre a sua utilização, em conformidade 
com o artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

Or. bg

Alteração 63
Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 50 µm, 
em sintonia com os objetivos gerais da 
política de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas7. 
Tais medidas de redução devem ter em 
conta os atuais níveis de consumo de sacos 
de plástico em cada Estado-Membro, com 
os níveis mais elevados a exigirem 
esforços mais ambiciosos. Para 
acompanhar os progressos na redução da 
utilização de sacos de plástico leves, as 
autoridades nacionais fornecerão dados 
sobre a sua utilização, em conformidade 
com o artigo 17.º da Diretiva 94/62/CE.

(5) Para promoverem reduções 
semelhantes no nível médio de consumo de 
sacos de plástico leves, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a reduzir o consumo dos sacos 
de plástico com espessura inferior a 50 µm, 
em sintonia com os objetivos gerais da 
política de resíduos da União e com a sua 
hierarquia de resíduos, conforme dispõe a 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas7. 
Tais medidas de redução devem ter em 
conta os atuais níveis de consumo de sacos 
de plástico em cada Estado-Membro, com 
os níveis mais elevados a exigirem 
esforços mais ambiciosos. Para 
acompanhar os progressos na redução da 
utilização de sacos de plástico leves, as 
autoridades nacionais, sempre que viável 
na prática, são incentivadas a fornecer 
dados sobre a sua utilização, em 
conformidade com o artigo 17.º da 
Diretiva 94/62/CE.

Or. en
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Alteração 64
Marusya Lyubcheva

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros, após consulta 
das partes interessadas, devem apresentar 
alternativas para substituir os sacos de 
plástico com uma espessura inferior a 
50 µm, tendo em conta a natureza dos 
produtos para os quais são utilizados. 

Or. bg

Alteração 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico, bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º 
da Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico.

Or. de

Justificação

As restrições afiguram-se desnecessárias para a redução do consumo de sacos de plástico. 
Para a consecução desse objetivo, existem meios mais moderados, como, por exemplo, a 
venda dos sacos de plástico.
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Alteração 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico, bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico e se 
encontrem em sintonia com o princípio do 
poluidor-pagador, bem como restrições à 
colocação no mercado, como proibições 
em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 67
Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico, bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico não 
biodegradáveis e não compostáveis, bem 
como restrições à colocação no mercado, 
como proibições em derrogação do 
artigo 18.º da Diretiva 94/62/CE, sem 
prejuízo do disposto nos artigos 34.º a 36.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
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União Europeia.

Or. en

Alteração 68
Marusya Lyubcheva

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As medidas a tomar pelos
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico, bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

(6) Os Estados-Membros podem tomar 
medidas, de acordo com a sua legislação 
nacional e com a natureza específica dos 
problemas, incluindo a utilização de 
instrumentos económicos, como impostos e 
taxas, que se revelem particularmente 
eficazes para reduzir o consumo de sacos 
de plástico, bem como restrições à 
colocação no mercado, como proibições 
em derrogação do artigo 18.º da Diretiva 
94/62/CE, sem prejuízo do disposto nos 
artigos 34.º a 36.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. bg

Alteração 69
Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As medidas a tomar pelos
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico, bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 

(6) As medidas não legislativas e não 
vinculativas da UE que podem ser 
recomendadas aos Estados-Membros 
podem envolver a utilização de regimes 
voluntários de redução que englobem 
instrumentos de recompensa positiva, no 
caso de um comprador decidir reutilizar 
um saco de plástico leve existente, um 
«saco para toda a vida» reutilizável e de 
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disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

material que não o plástico, ou um saco 
ecológico e biodegradável; bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder ter a decisão final sobre como lidar com o problema dos 
sacos de plástico de uma forma realista, que tenha em consideração o que funciona para os 
compradores, os aspetos práticos da vida das pessoas e as limitações financeiras que podem 
estar a enfrentar. Com recurso a instrumentos de recompensa positiva, tais como cartões de 
fidelização ou de desconto, em vez de sanções coercivas, é muito maior a probabilidade de os 
compradores estarem dispostos a alterar o seu comportamento de consumo através da 
redução da utilização de sacos de plástico. 

Alteração 70
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico, bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros devem envolver a 
utilização de taxas, que se revelem
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os retalhistas não fornecem sacos de 
plástico, incluindo biodegradáveis e em 
especial sacos de plástico que não sejam 
muito leves ou outros alternativos a estes, 
gratuitamente nos pontos de venda de 
mercadorias ou produtos. Os 
Estados-Membros devem ainda utilizar 
instrumentos económicos, como impostos,
bem como restrições à colocação no 
mercado, como proibições em derrogação 
do artigo 18.º da Diretiva 94/62/CE, sem 
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prejuízo do disposto nos artigos 34.º a 36.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 71
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico, bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

(6) As medidas a tomar pelos 
Estados-Membros podem envolver a 
utilização de instrumentos económicos, 
como impostos e taxas, que se revelem 
particularmente eficazes para reduzir o 
consumo de sacos de plástico, bem como 
restrições à colocação no mercado, como 
proibições em derrogação do artigo 18.º da 
Diretiva 94/62/CE, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 34.º a 36.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. 
Os Estados-Membros devem tomar 
medidas no sentido de evitar que os sacos 
de plástico leves acabem em aterros.

Or. en

Alteração 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os programas educativos destinados 
aos consumidores em geral, bem como às 
crianças em particular, devem 
desempenhar um papel especial na 
redução da utilização de sacos de plástico. 
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Estes programas devem ser aplicados 
pelos Estados-Membros e pelos 
produtores e retalhistas nos pontos de 
venda de mercadorias e produtos.

Or. en

Alteração 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os sacos utilizados para a 
contenção de produtos a granel e não 
embalados são necessários para preservar 
a higiene alimentar e a segurança do 
consumidor e, como tal, não devem ser 
abrangidos pelo objetivo de redução da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

É extremamente importante assegurar a higiene alimentar e a saúde pública. Os sacos 
utilizados para a contenção de produtos a granel e não embalados servem para preservar a 
higiene alimentar e a segurança do consumidor, não havendo atualmente alternativas que 
cumpram esse propósito. Por conseguinte, estes sacos não devem ser abrangidos pelo 
objetivo de redução.

Alteração 74
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os sacos de plástico muito leves 
utilizados para a contenção de alimentos 
secos, a granel e não embalados (como 
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frutos, legumes e doces) desempenham 
igualmente uma importante função de
higiene alimentar. Contudo, esses sacos 
contribuem significativamente para a 
acumulação de resíduos e devem ser 
reduzidos ou substituídos gradualmente 
por sacos fabricados com materiais 
sustentáveis e renováveis.

Or. en

Alteração 75
Margrete Auken

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os sacos utilizados para a 
contenção de alimentos húmidos, a granel 
e não embalados, tais como carne crua, 
peixe e produtos lácteos ou produtos 
alimentares preparados não embalados, 
são necessários para fins de higiene 
alimentar e, como tal, não devem ser 
abrangidos pelo âmbito da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

Uma vez que não existem atualmente alternativas à contenção de alimentos a granel e não 
embalados, tais como carne crua, peixe e produtos lácteos ou produtos alimentares 
preparados não embalados, estes sacos não devem ser abrangidos pelo âmbito da presente 
diretiva.

Alteração 76
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os sacos de plástico muito leves 
utilizados para embalar alimentos 
húmidos, a granel ou não embalados, tais 
como carne crua, peixe e produtos 
lácteos, ou quaisquer sacos utilizados 
para colocar alimentos não embalados 
destinados a ser consumidos 
imediatamente ou muito pouco tempo 
depois da compra, necessários para a 
higiene dos produtos alimentares, não 
devem ser tidos em conta para a 
realização dos objetivos da presente 
diretiva.

Or. fr

Justificação

Não é conveniente restringir a utilização de certos tipos de sacos necessários por motivos de 
higiene e de proteção do consumidor. Assim, os sacos de plástico muito leves ou de outros 
materiais como o papel, que servem para embalar certos tipos de alimentos geralmente 
destinados a consumo imediato, não devem ser tidos em consideração para a realização dos 
objetivos da presente diretiva.

Alteração 77
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os sacos de plástico muito leves 
utilizados para colocar alimentos secos, a 
granel ou não embalados, tais como 
frutos, legumes e doces, desempenham 
uma função que ultrapassa o mero 
transporte desses mesmos produtos. Estes 
sacos podem, no entanto, contribuir de 
forma significativa para a acumulação de 
resíduos. Por conseguinte, a sua 
utilização deve ser objeto de redução e de 
substituição gradual por sacos de plástico 
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fabricados a partir de biomateriais 
suscetíveis de serem convertidos em 
composto que constituam recursos 
sustentáveis ou a partir de materiais 
reciclados.

Or. fr

Justificação

A alteração 7 proposta pela relatora, relativa ao considerando 6-B, deveria fazer referência 
aos materiais reciclados em geral e não apenas ao papel reciclado.

Alteração 78
Margrete Auken

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Os sacos de plástico muito leves 
utilizados para contenção de alimentos 
secos, a granel e não embalados, tais 
como frutos, legumes e doces, 
desempenham uma função que ultrapassa 
o mero transporte desses mesmos 
produtos. Contudo, esses sacos de plástico 
podem contribuir de forma significativa 
para a acumulação de resíduos. 
Consequentemente, devem ser reduzidos 
ou gradualmente substituídos por sacos de 
plástico compostáveis e fabricados com 
pelo menos 50 % de materiais biológicos 
que constituam recursos sustentáveis, ou 
por papel reciclado.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ainda procurar outras formas de reduzir a utilização de sacos 
de plástico muito leves destinados a conter frutos secos, legumes e doces. Em alternativa, 
podem ser substituídos por sacos totalmente compostáveis e fabricados com pelo menos 50 % 
de materiais biológicos que constituam recursos sustentáveis, ou por papel reciclado.
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Alteração 79
Biljana Borzan

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas destinadas a reduzir o 
consumo dos sacos de plástico não podem 
conduzir a um aumento global da geração 
de embalagens.

(7) As medidas destinadas a reduzir o 
consumo dos sacos de plástico não podem 
conduzir a um aumento global da geração 
de embalagens que seja tão ou mais 
nocivo para o ambiente.

Or. hr

Alteração 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas destinadas a reduzir o 
consumo dos sacos de plástico não podem 
conduzir a um aumento global da geração 
de embalagens.

(7) As medidas destinadas a reduzir o 
consumo dos sacos de plástico devem 
conduzir a uma redução sustentada do 
consumo de sacos de plástico leves e não 
podem conduzir a um aumento global da 
geração de embalagens.

Or. en

Alteração 81
Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas destinadas a reduzir o 
consumo dos sacos de plástico não podem 
conduzir a um aumento global da geração 

(7) As medidas destinadas a reduzir o 
consumo dos sacos de plástico leves, não 
compostáveis e não biodegradáveis não 
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de embalagens. podem conduzir a um aumento global da 
geração de embalagens.

Or. en

Alteração 82
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas destinadas a reduzir o 
consumo dos sacos de plástico não podem 
conduzir a um aumento global da geração 
de embalagens.

(7) As medidas destinadas a reduzir o 
consumo dos sacos de plástico não podem 
conduzir a um aumento global da geração 
de embalagens e de resíduos.

Or. en

Alteração 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A União Europeia deve incentivar a 
produção de uma maior proporção dos 
sacos de plástico utilizados nos 
Estados-Membros a partir de material 
degradável e compostável, que tem um 
impacto menos nocivo no ambiente do 
que o plástico tradicional.

Or. sv

Alteração 84
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)



PE528.033v01-00 32/72 AM\1016927PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os requisitos previstos na presente 
diretiva devem aplicar-se igualmente aos 
sacos de plástico biodegradáveis. Estes 
constituem um instrumento de transição 
que não deve ser promovido como uma 
alternativa a longo prazo a sacos de 
plástico de utilização única. O principal 
objetivo da presente diretiva deve 
continuar a ser a redução do consumo 
global de sacos de plástico.

Or. en

Justificação

Os sacos de plástico biodegradáveis requerem produtos petrolíferos ou féculas de culturas 
para serem produzidos e a sua decomposição tem efeitos a curto prazo incertos no ambiente, 
especialmente para os animais marinhos.

Alteração 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) As substâncias nocivas, 
especialmente os produtos químicos de 
desregulação hormonal, existentes nos 
sacos de plástico devem ser totalmente 
proibidas para garantir um bom nível de 
proteção do ambiente e da saúde humana.

Or. sv

Alteração 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de não comprometer o 
funcionamento do mercado interno, 
devem ser asseguradas, em toda a UE, 
condições equitativas aplicáveis aos 
materiais utilizados. A discriminação de 
cada material nos diferentes 
Estados-Membros dificulta a sua 
reciclagem e comercialização.

Or. de

Alteração 87
Margrete Auken

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º -2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 3.º é inserido um novo 
n.º -2-A, com a seguinte redação:

«-2-A. "Saco de plástico", saco fornecido 
ao consumidor no ponto de venda de 
mercadorias ou produtos, destinado a 
transportar mercadorias. Os sacos 
necessários para efeitos de higiene 
alimentar para contenção de alimentos 
húmidos, a granel e não embalados, tais 
como carne crua, peixe e produtos lácteos 
ou produtos alimentares preparados não 
embalados, não são considerados sacos de 
plástico.»

Or. en

Justificação

A relatora sugere que o âmbito do diploma de alteração seja alargado a todos os sacos de 
plástico. Como tal, deve ser introduzida uma definição geral do termo «saco de plástico». 
Contudo, deve ser clarificado que os sacos necessários para efeitos de higiene alimentar para 



PE528.033v01-00 34/72 AM\1016927PT.doc

PT

alimentos húmidos não embalados ou para produtos alimentares preparados não embalados 
não se inserem no âmbito da presente definição.

Alteração 88
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 94/62/CE
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 3.º, é inserido o novo n.º -
2-A com a seguinte redação:

«-2-A. "Saco com asas", saco fornecido 
ao consumidor nos pontos de venda de 
mercadorias ou de produtos, à exceção 
dos sacos necessários por razões de 
higiene para colocar alimentos e bebidas 
não embalados destinados a serem 
consumidos imediatamente ou muito 
pouco tempo depois da compra;» 

Or. fr

Justificação

Não é conveniente restringir a utilização de certos tipos de sacos necessários por motivos de 
higiene e de proteção do consumidor. Assim, os sacos de plástico muito leves ou de outros 
materiais como o papel, que servem para embalar certos tipos de alimentos geralmente 
destinados a consumo imediato, não devem ser tidos em consideração para a realização dos 
objetivos da presente diretiva.

Alteração 89
Christa Klaß, Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º -2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 3.º é inserido um novo 
n.º -2-A, com a seguinte redação:

«-2-A. "Saco de plástico", saco fornecido 
ao consumidor à saída para facilitar o 
transporte de mercadorias e produtos, 
com exceção dos sacos necessários para 
efeitos de higiene destinados a conter 
produtos alimentares não embalados ou 
alimentos e bebidas destinados a serem 
consumidos imediatamente ou pouco 
tempo depois da compra.»

Or. en

Justificação

Embora o âmbito da diretiva deva ser alargado de modo a abranger todos os tipos de sacos 
utilizados para transportar mercadorias do ponto de venda, existem determinadas situações 
em que os sacos são necessários para efeitos de higiene alimentar, segurança do consumidor 
(e, por conseguinte, saúde pública) e conveniência do consumidor. Nestas situações, os sacos 
reutilizáveis, por exemplo, estariam fora de questão por motivos de higiene.

Alteração 90
Mara Bizzotto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 94/62/CE 
Artigo 3 – ponto 2-A

Texto da Comissão Alteração

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 50 µm e que 
é fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 20 µm e que 
é fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

Or. it
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Alteração 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-A

Texto da Comissão Alteração

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 50 µm e que 
é fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 25 µm e que 
é fornecido ao consumidor na caixa do
ponto de venda de mercadorias ou 
produtos.

Or. de

Justificação

A limitação da espessura a 50 µm conduz ao aumento da produção de sacos de plástico ainda 
mais espessos e, por conseguinte, a um desperdício de recursos. Esta situação torna-se 
problemática do ponto de vista ecológico e económico. Daí que seja mais adequada uma 
limitação a 25 µm.

Alteração 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-A

Texto da Comissão Alteração

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 50 µm e que 
é fornecido ao consumidor no ponto de 

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 50 µm e 
uma taxa de possibilidade de reutilização 
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venda de mercadorias ou produtos. inferior a 125 vezes e que é fornecido ao 
consumidor no ponto de venda de 
mercadorias ou produtos.

Or. en

Alteração 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-A 

Texto da Comissão Alteração

«2-A. "Saco de plástico leve", saco de 
matéria plástica, em conformidade com a 
definição constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 50 µm e
que é fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

«2-A. "Saco de plástico", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, que é 
fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

Or. es

Alteração 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-A

Texto da Comissão Alteração

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 50 µm e que 
é fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com um 
limite inferior de espessura de parede de, 
no mínimo, 50 µm e que é fornecido ao 
consumidor no ponto de venda de 
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mercadorias ou produtos.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um limite inferior de espessura para os Estados-Membros a 
nível da UE. Porém, os Estados-Membros continuam a poder definir como sacos leves 
aqueles com uma espessura superior a 50 µm, de acordo com as respetivas exigências 
internas. Esta é a melhor forma de evitar a penalização dos Estados-Membros que já 
adotaram medidas eficazes nesta matéria, permitindo aos restantes escolher livremente 
soluções mais adequadas aos seus sistemas específicos de resíduos.

Alteração 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-A 

Texto da Comissão Alteração

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com
espessura de parede inferior a 50 µm e que 
é fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, que 
geralmente possui uma espessura de 
parede inferior a 50 µm e que é fornecido 
ao consumidor no ponto de venda de 
mercadorias ou produtos.

Or. en

Alteração 96
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 94/62/CE 

Artigo 3 – n.º 2-A 
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Texto da Comissão Alteração

"Saco de plástico leve", saco de matéria 
plástica, em conformidade com a definição 
constante do artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 10/2011*, com 
espessura de parede inferior a 50 µm e
que é fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

"Saco de plástico leve", saco de utilização 
única de matéria plástica, em 
conformidade com a definição constante do 
artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º 10/2011*, que é fornecido ao 
consumidor no ponto de venda de 
mercadorias ou produtos.

Or. en

Justificação

Estabelecer uma espessura de parede de 50 µm constitui uma abordagem do tipo «tamanho 
único» contraprodutiva, pois os Estados-Membros variam muito nas suas culturas em termos 
de utilização de sacos de plástico. Pelo contrário, o foco deve ser apontado para a 
reutilização, a qualidade dos sacos e campanhas junto dos consumidores. Estão disponíveis 
muitos sacos de plástico robustos e reutilizáveis com espessura de parede inferior a 50 µm.

Alteração 97
Margrete Auken

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) No artigo 3.º é inserido um novo 
n.º 2-B, com a seguinte redação:

«2-B. "Saco de plástico muito leve", saco 
de matéria plástica, em conformidade com 
a definição constante do artigo 3.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) n.º 10/2011, com 
espessura de parede inferior a 10 µm;»

Or. en

Justificação

Alteração relacionada com a nova definição de saco de plástico introduzida pela relatora. 
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Devido ao objetivo específico dos sacos de plástico muito leves, estes devem ter uma 
definição independente. Os sacos de plástico muito leves devem ser definidos por uma 
espessura de parede inferior a 10 µm.

Alteração 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 3.º é inserido um novo 
n.º 2-B, com a seguinte redação:

«2-B. "Saco reutilizável", saco que possa 
ser reutilizado no mínimo 125 vezes;»

Or. en

Alteração 99
Margrete Auken

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-C (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) No artigo 3.º é inserido um novo 
n.º 2-C, com a seguinte redação:

«2-C. "Materiais biológicos", materiais 
derivados da biomassa;»

Or. en

Justificação

Deve ser fornecida uma definição clara de materiais biológicos. Em conformidade com a 
terminologia existente utilizada pelo CEN, deve referir apenas a origem do material.
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Alteração 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No artigo 3.º é inserido um novo 
n.º 2-C, com a seguinte redação:

«2-C. "Saco biodegradável em condições 
industriais", saco que é degradável em 
instalações industriais em conformidade 
com a norma EN 13432 da UE e, por 
conseguinte, tem de ser recolhido em fim 
de vida;»

Or. en

Alteração 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) No artigo 3.º é inserido um novo 
n.º 2-D, com a seguinte redação:

«2-D. "Saco biodegradável em condições 
ambientais", saco que pode ser libertado 
para o ambiente em quaisquer 
circunstâncias (por exemplo, água, solo) e 
que se decomporá em 20 semanas, 
devolvendo materiais valiosos ao 
ecossistema. Os sacos biodegradáveis em 
condições ambientais que se decompõem 
no solo mas não na água devem ter uma 
espessura mínima de 50 µm;»
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Or. en

Alteração 102
Margrete Auken

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 3 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 3.º é inserido um novo n.º 2-D, 
com a seguinte redação:

«2-D. "Saco de plástico compostável", 
saco que se decompõe pelo menos em 
90 % no prazo de 12 semanas em 
compostagem industrial;»

Or. en

Justificação

Os sacos de plástico não devem criar problemas durante a compostagem. Por conseguinte, 
devem entrar em decomposição no prazo normalizado de compostagem em instalações 
industriais.

Alteração 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 4.º é inserido um novo 
n.º -1-A, com a seguinte redação:

«-1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as embalagens são 
fabricadas de modo a não conter, em 
concentrações superiores a 0,01 %, 
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substâncias que sejam cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução ou que sejam desreguladores 
endócrinos, bem como que não contêm 
matérias plásticas "oxofragmentáveis", 
conforme descrito na legislação 
pertinente da União. Tais medidas devem 
ser adotadas até...*.

____________

* JO: inserir data correspondente a dois 
anos após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.»

Or. en

Alteração 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam 
medidas com o objetivo de conseguir uma 
redução do consumo de sacos de plástico 
leves nos seus territórios no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente diretiva.

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
sustentada de pelo menos 80 % do 
consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios, relativamente ao consumo 
médio registado na União em 2010, no 
prazo de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Temos de garantir que os Estados-Membros tomam medidas que asseguram um efeito a 
longo prazo. Por conseguinte, o objetivo deve igualmente aplicar-se após o prazo, conforme 
estabelecido na diretiva (dois anos após a entrada em vigor).
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Alteração 105
Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam 
medidas com o objetivo de conseguir uma 
redução do consumo de sacos de plástico 
leves nos seus territórios no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente diretiva.

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
do consumo de sacos de plástico leves, não 
biodegradáveis e não compostáveis, em 
conformidade com a norma EN 13432 da 
UE, nos seus territórios no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 106
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas com 
o objetivo de conseguir uma redução do 
consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Os Estados-Membros cujo consumo de 
sacos de plástico leves seja superior a 40 
unidades por pessoa e por ano tomam 
medidas para reduzir este consumo nos 
seus territórios, no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva, a fim de atingir o 
objetivo de 40 sacos por pessoa e por ano. 
Os restantes Estados-Membros são 
convidados a prosseguir os esforços que 
têm realizado com vista a reduzirem 
também o seu consumo de sacos plásticos 
leves.

Or. fr
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Justificação

Os Estados-Membros que já fizeram grandes esforços não devem ser penalizados.

Alteração 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
do consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

1-A. Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a tomar medidas com o 
objetivo de conseguir uma redução do 
consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 108
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE 
Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas com 
o objetivo de conseguir uma redução do 
consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Os Estados-Membros tomam medidas com 
o objetivo de conseguir uma redução de 
pelo menos 70 % do consumo de sacos de 
plástico leves nos seus territórios, 
relativamente ao consumo médio 
registado na União em 2010, no prazo de 
dois anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva.

Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
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de pelo menos 80 % do consumo de sacos 
de plástico leves nos seus territórios, 
relativamente ao consumo médio 
registado na União em 2010, no prazo de 
quatro anos a contar da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.

Or. es

Alteração 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas com 
o objetivo de conseguir uma redução do 
consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Os Estados-Membros tomam medidas com 
o objetivo de conseguir uma redução do 
consumo de sacos de plástico nos seus 
territórios e de fomentar a sua reutilização 
e reciclagem no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. es

Alteração 110
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
do consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
significativa do consumo de sacos de 
plástico leves nos seus territórios no prazo 
de dois anos a contar da data de entrada em 
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presente diretiva. vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam 
medidas com o objetivo de conseguir uma 
redução do consumo de sacos de plástico 
leves nos seus territórios no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente diretiva.

1-A. No prazo de dois anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva, os Estados-Membros tomam 
medidas com o objetivo de conseguir uma 
redução de pelo menos 50 %, durante 
cinco anos após a adoção de medidas 
nacionais, do consumo de sacos de 
plástico leves nos seus territórios, 
relativamente ao consumo médio 
registado na União em 2010.

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros tomam medidas com o 
objetivo de conseguir nos seus territórios 
uma redução do consumo de sacos de 
plástico leves necessários para efeitos de 
higiene, destinados a conter produtos 
alimentares não embalados ou alimentos 
e bebidas destinados a serem consumidos 
imediatamente ou pouco tempo depois da 
compra.

Or. en

Alteração 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas com 
o objetivo de conseguir uma redução do 
consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Os Estados-Membros tomam medidas com 
o objetivo de conseguir uma redução do 
consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem ter em conta, se for caso disso, as 
reduções já alcançadas através das 
diferentes iniciativas setoriais aplicadas a 
fim de evitar duplicações desnecessárias 
das práticas existentes.

Or. fr

Justificação

Em França foram desenvolvidos vários programas voluntários que permitiram reduzir o 
número de sacos de plástico leves em mais de 90 % desde 2002. Os esforços voluntários já 
realizados devem, por conseguinte, ser reconhecidos (tanto mais que os respetivos resultados 
podem ser demonstrados), sendo conveniente evitar que novas medidas nacionais se 
sobreponham às medidas já aplicadas.

Alteração 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
do consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir até 2018 uma 
redução de 80 % do consumo de plástico 
leve nos seus territórios, relativamente ao 
consumo médio registado na União 
em 2010.

Or. en
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Alteração 114
Marusya Lyubcheva

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
do consumo de sacos de plástico leves nos 
seus territórios no prazo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

1-A. Os Estados-Membros elaboram 
programas e tomam medidas práticas para 
implementá-los, com o objetivo de 
conseguir uma redução do consumo de 
sacos de plástico leves nos seus territórios 
no prazo de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva.

Or. bg

Alteração 115
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam 
medidas com o objetivo de conseguir uma 
redução do consumo de sacos de plástico 
leves nos seus territórios no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente diretiva.

1-A. Os Estados-Membros tomam medidas 
com o objetivo de conseguir uma redução 
de pelo menos 80 % do consumo de sacos 
de plástico leves nos seus territórios no 
prazo de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva. A 
partir de 2020, os Estados-Membros põem 
fim ao fornecimento de sacos de plástico 
leves, incluindo os biodegradáveis.

Or. en

Justificação

Apenas medidas de estabelecimento de preços não são suficientes para reduzir a quantidade 
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de sacos de plástico. A proibição de sacos de plástico de utilização única terá um melhor 
resultado do que todas as outras opções consideradas pela Comissão Europeia no que se 
refere aos impactos ambientais.

Alteração 116
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE 

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As reduções devem ser conseguidas tendo 
por referência o [número total de sacos de 
plástico leves utilizados no ano civil 
de 2010] («a base»), salvo se os 
Estados-Membros já tiverem tomado 
medidas.

Or. en

Alteração 117
Christa Klaß, Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, 
designadamente, equacionar até que 
ponto o fornecimento de sacos de plástico 
contra pagamento no setor da venda a 
retalho de géneros alimentícios poderá 
contribuir para a redução do seu 
consumo.

Or. de
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Alteração 118
Mara Bizzotto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – parágrafo 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos.

Or. it

Alteração 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução e instrumentos 
económicos.

Or. de

Justificação

As restrições afiguram-se desnecessárias para a redução do consumo de sacos de plástico. 
Para a consecução desse objetivo, existem meios mais moderados que se revelaram eficazes 
em vários Estados-Membros, como, por exemplo, a venda dos sacos de plástico.

Alteração 120
Anna Rosbach



PE528.033v01-00 52/72 AM\1016927PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Os Estados-Membros podem recorrer a 
metas nacionais de redução ou proibições 
nacionais, instrumentos económicos e 
restrições à colocação no mercado, em 
derrogação do disposto no artigo 18.º da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva. Todavia, 
estas medidas não devem constituir um 
meio de discriminação arbitrária nem 
uma restrição dissimulada ao comércio 
entre Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As medidas que têm como objetivo a redução do consumo de sacos de plástico leves devem 
ser proporcionadas e não discriminatórias, sem violarem as disposições do Tratado relativas
ao mercado interno.
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Alteração 122
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, campanhas 
junto dos consumidores e campanhas 
realizadas por empresas, tais como 
comerciantes de produtos de consumo 
diário, compromissos voluntários,
instrumentos económicos e restrições à 
colocação no mercado, em derrogação do 
disposto no artigo 18.º da presente diretiva.

Or. en

Alteração 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

As medidas não legislativas e não 
vinculativas recomendadas aos 
Estados-Membros podem incluir o recurso 
a regimes voluntários de redução que 
englobem instrumentos económicos de 
recompensa positiva e restrições à 
colocação no mercado, em derrogação do 
disposto no artigo 18.º da presente diretiva.

Or. en
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Justificação

Deve caber aos Estados-Membros a decisão final sobre como lidar com o problema dos 
sacos de plástico de uma forma realista, que tenha em consideração o que funciona para os 
compradores, os aspetos práticos da vida das pessoas e as limitações financeiras que podem 
estar a enfrentar. Com recurso a instrumentos de recompensa positiva, tais como cartões de 
fidelização ou de desconto, em vez de sanções coercivas, é muito maior a probabilidade de os 
compradores estarem dispostos a alterar o seu comportamento de consumo através da 
redução da utilização de sacos de plástico.

Alteração 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Essas medidas podem incluir programas 
educativos destinados aos consumidores 
em geral e às crianças em particular, o 
recurso a metas nacionais de redução, 
instrumentos económicos e restrições à 
colocação no mercado, em derrogação do 
disposto no artigo 18.º da presente diretiva. 
Contudo, tais restrições à colocação no 
mercado não devem incluir a proibição 
total de utilização de sacos de plástico
leves.

Or. en

Alteração 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE 
Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva. Por razões 
de higiene, de segurança alimentar, de 
existência de determinados hábitos de 
consumo, de ausência de alternativas 
adequadas e de prevenção da geração de 
resíduos alimentares, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
normas menos estritas ou exceções para 
os sacos de plástico com uma espessura 
inferior a 10 µm. De modo semelhante, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
normas menos estritas para os sacos de 
plástico com uma espessura superior a 
50 µm, tendo em conta a sua maior taxa 
de reutilização.

Or. es

Alteração 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Essas medidas devem incluir soluções 
inovadoras, o recurso a metas nacionais de 
redução, instrumentos económicos e 
restrições à colocação no mercado, em 
derrogação do disposto no artigo 18.º da 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 127
Marusya Lyubcheva

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Estes programas devem incluir metas 
nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Or. bg

Alteração 128
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e restrições à colocação no 
mercado, em derrogação do disposto no 
artigo 18.º da presente diretiva.

Essas medidas podem incluir o recurso a 
metas nacionais de redução, instrumentos 
económicos e regulamentares, bem como 
restrições à colocação no mercado, em 
derrogação do disposto no artigo 18.º da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-D (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-D) No artigo 4.º é inserido o n.º 1-B, 
com a seguinte redação:

«1-B. Os sacos oxobiodegradáveis são 
incapazes de cumprir os objetivos 
estabelecidos na presente diretiva e estão 
proibidos.»

Or. en

Alteração 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º é inserido o n.º 1-B, 
com a seguinte redação:

«1-B. Os sacos de plástico leves que sejam 
biodegradáveis e recuperáveis através de 
reciclagem orgânica ficam isentos das 
medidas previstas na presente diretiva, 
desde que sejam cumpridas todas as 
seguintes condições:

a) Não sejam fornecidos gratuitamente;

b) Sejam utilizados em áreas nas quais 
são aceites pelas autoridades competentes 
responsáveis pela gestão dos resíduos 
como parte da recolha de resíduos 
biológicos e sistemas de reciclagem; 

c) Estejam claramente rotulados com 
informação aos consumidores sobre a sua 
posterior utilização na recolha seletiva de 
resíduos biológicos;

d) Cumpram a norma EN 13432;

e) Possuam características que permitam 
uma decomposição de que resulte que 
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todo o material se decomponha em 
dióxido de carbono, biomassa e água em 
condições naturais, em menos de dois 
anos.»

Or. en

Alteração 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º é inserido o n.º 1-B, 
com a seguinte redação:

«1-B. Os Estados-Membros que tiverem 
estabelecido reciclagem orgânica para 
resíduos biológicos podem isentar os 
sacos de plástico leves que cumpram a 
norma EN 13432 do âmbito de aplicação 
da presente diretiva, desde que sejam 
cumpridas todas as seguintes condições:

i) não sejam fornecidos gratuitamente;

ii) sejam permitidos pelas autoridades 
competentes responsáveis pela gestão dos 
resíduos como parte dos sistemas de 
reciclagem de resíduos biológicos;

iii) estejam claramente rotulados com 
informação ao consumidor sobre a sua 
posterior utilização na reciclagem 
orgânica de resíduos biológicos;

iv) possuam características que permitam 
uma decomposição de que resulte que 
todo o material se decomponha em 
dióxido de carbono, biomassa e água em 
condições naturais, no prazo de dois anos, 
conforme exigido pela norma CEN 
pertinente.»
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Or. en

Justificação

A forma mais eficaz de reduzir o consumo desnecessário de sacos de plástico é adicionar 
uma taxa por saco. Os sacos de plástico muito leves necessários para efeitos de higiene 
alimentar devem constituir a exceção. Os Estados-Membros que tiverem instituído sistemas 
de reciclagem orgânica para resíduos biológicos podem isentar os sacos de plástico leves e 
compostáveis, que cumpram a norma EN 13432, do âmbito de aplicação da presente diretiva.

Alteração 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º é inserido o n.º 1-B, 
com a seguinte redação:

«1-B. Os sacos de plástico utilizados para 
a contenção de produtos a granel e não 
embalados não devem ser abrangidos pelo 
objetivo de redução referido no n.º 1-A, 
pois são necessários para preservar a 
higiene alimentar e a segurança do 
consumidor.»

Or. en

Justificação

É extremamente importante assegurar a higiene alimentar e a saúde pública. Os sacos 
utilizados para a contenção de produtos a granel e não embalados servem para preservar a 
higiene alimentar e a segurança do consumidor, não havendo atualmente alternativas que 
cumpram esse propósito. Por conseguinte, estes sacos não devem ser abrangidos pelo 
objetivo de redução referido no n.º 1-A.

Alteração 133
Christa Klaß
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º é inserido o n.º 1-B, 
com a seguinte redação:

«1-B. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas a fim de assegurarem que os 
retalhistas de produtos alimentares não 
fornecem sacos de plástico leves 
gratuitamente e que, pelo contrário, 
cobram um preço por esses sacos que seja 
eficaz e proporcionado.»

Or. en

Alteração 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º é inserido o n.º 1-B, 
com a seguinte redação:

«1-B. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que as medidas destinadas 
a reduzir o consumo de sacos de plástico 
não conduzem a um aumento global da 
geração de embalagens.»

Or. en

Alteração 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
n.º 1-B:

«1-B. De acordo com o princípio da 
precaução, a União Europeia deve 
empenhar-se no sentido de uma proibição 
total dos produtos químicos de 
desregulação hormonal prejudiciais 
existentes nos sacos de plástico, a fim de 
garantir um bom nível de proteção do 
ambiente e da saúde humana.»

Or. sv

Alteração 136
Margrete Auken

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º é inserido o n.º 1-B, 
com a seguinte redação:

«1-B. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para impedir o fornecimento 
gratuito de sacos de plástico por parte dos 
retalhistas, à exceção dos sacos de 
plástico muito leves, ou das alternativas 
aos referidos sacos, descritas no n.º 1-C 
do presente artigo. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os retalhistas 
cobram um preço eficaz e proporcionado 
pelos sacos de plástico leves, que lhes 
permita alcançar o objetivo de redução
referido no n.º 1-A do presente artigo. 
Devem assegurar ainda que os retalhistas 
cobram, no mínimo, o mesmo preço que 
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por outros sacos de plástico. Os 
Estados-Membros devem tomar essas 
medidas até...*. Os Estados-Membros que 
implementaram uma recolha seletiva dos 
resíduos biológicos podem exigir aos 
retalhistas que reduzam o preço até 50 % 
dos sacos de plástico leves compostáveis e 
feitos, no mínimo em 50 %, de materiais 
biológicos fabricados de modo 
sustentável.

________________

* JO: inserir data correspondente a um 
ano após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.»

Or. en

Justificação

O modo mais eficaz de reduzir o consumo desnecessário de sacos consiste em acabar com o 
seu fornecimento gratuito. Deve aplicar-se a todos os sacos, não só aos de plástico, exceto os 
sacos de plástico muito finos e as alternativas aos mesmos. Os Estados-Membros que tenham 
implementado regimes de recolha seletiva de resíduos biológicos podem reduzir em 50 % as 
taxas sobre os sacos de plástico leves totalmente compostáveis. Tal fornece um incentivo para 
mudar para esses sacos apenas quando está assegurado o seu tratamento adequado.

Alteração 137
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º, é inserido o novo n.º 
1-B, com a seguinte redação:

«1-B. Os Estados-Membros têm em conta 
critérios de conceção ecológica nos seus 
programas de prevenção, designadamente 
no que respeita à autorização de 
colocação de produtos no mercado, a fim 
de que a utilização de plásticos e, em 
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especial, de sacos de plástico leves se 
limite aos casos em que, por motivos de 
higiene e de segurança alimentar ou 
devido à inexistência de uma alternativa 
de embalagem mais sustentável, se deva 
permitir a sua utilização para um produto 
determinado.»

Or. es

Justificação

Em relação a alguns produtos eletrónicos ou da indústria têxtil, por exemplo, verifica-se a 
tendência de inclusão de embalagens dentro da embalagem ou do pacote principal que são 
muitas vezes dispensáveis: caixas de camisas com invólucro de plástico no interior, 
eletrodomésticos em caixas com sacos individuais para cada cabo, etc.

Alteração 138
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 4.º é inserido o novo 
n.º 1-B, com a seguinte redação:

«1-B. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas no sentido de assegurarem que 
os sacos de plástico muito leves utilizados 
para a contenção de alimentos secos, a 
granel e não embalados (tais como frutos, 
legumes e doces) são reduzidos ou 
substituídos progressivamente por sacos 
feitos de materiais respeitadores do 
ambiente e fabricados de modo 
sustentável. Os Estados-Membros devem 
tomar essas medidas até...*.

______________

* JO: inserir data correspondente a dois 
anos após a data de entrada em vigor da 
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presente diretiva.»

Or. en

Alteração 139
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-B) No artigo 4.º é inserido um novo 
n.º 1-C, com a seguinte redação:

«1-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as medidas destinadas a 
reduzir o consumo de sacos de plástico 
leves não conduzem a um aumento global 
da geração de embalagens ou de resíduos, 
incluindo resíduos alimentares.»

Or. en

Alteração 140
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º é inserido o n.º 1-B, 
com a seguinte redação:

«1-B. Os retalhistas devem permitir aos 
consumidores recusar e deixar no ponto 
de venda quaisquer embalagens que 
considerem supérfluas, nomeadamente no 
que se refere a sacos de plástico. Os 
retalhistas devem assegurar que essas 
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embalagens são reutilizadas ou 
recicladas.»

Or. en

Alteração 141
Margrete Auken

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Diretiva 94/62/CE

Anexo II – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No Anexo II, o n.º 3, alínea d), 
passa a ter a seguinte redação:

«Os resíduos de embalagens 
biodegradáveis deverão ter características 
que permitam uma decomposição física, 
química, térmica ou biológica de que 
resulte que todo o material se 
decomponha em dióxido de carbono, 
biomassa e água em condições naturais, 
passado menos de um ano.»

Or. en

Alteração 142
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No artigo 4.º, é inserido o novo n.º 
1-C, com a seguinte redação:

«1-C. A Comissão e os Estados-Membros 
promovem, pelo menos durante o 
primeiro ano após a entrada em vigor da 
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presente diretiva, campanhas de 
informação e de sensibilização dirigidas 
ao grande público sobre os efeitos 
negativos para o meio ambiente da 
utilização excessiva dos sacos de plástico 
convencionais.»

Or. es

Alteração 143
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) No artigo 4.º, é inserido o novo n.º 
1-D, com a seguinte redação:

«1-D. As medidas tendentes à redução da 
utilização de sacos de plástico podem ser 
acompanhadas de medidas no domínio da 
conceção ecológica como, por exemplo, a 
limitação da superfície de impressão 
destinada às mensagens comerciais ou 
marcas publicitárias, visando reduzir 
igualmente a utilização de tintas e de 
corantes prejudiciais para o meio 
ambiente. Esta disposição não é aplicável 
às mensagens ou advertências sobre as 
consequências da utilização de sacos de 
plásticos para o meio ambiente nos 
Estados-Membros que optem por este tipo 
de medidas informativas.»

Or. es

Alteração 144
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
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Diretiva 94/62/CE
Artigo 4 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros tomam 
medidas com vista à redução da utilização 
de sacos de plástico muito leves 
destinados a conter alimentos secos, a 
granel ou não embalados, tais como 
frutos, legumes e doces, ou à sua 
substituição gradual por sacos fabricados 
a partir de materiais reciclados ou, caso 
tenham aplicado um regime de recolha 
seletiva de biorresíduos, a partir de 
biomateriais. Os Estados-Membros devem 
tomar essas medidas até …*.

________________

* JO : inserir data correspondente a dois 
anos após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva…*.

Or. fr

Justificação

A alteração 25 proposta pela relatora deveria fazer referência aos materiais reciclados em 
geral e não apenas ao papel reciclado.

Alteração 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 94/62/CE

Artigo 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É inserido um novo artigo 6.º-A, 
com a seguinte redação:

«Artigo 6.º-A

Tipos de medidas de redução relativas a 
sacos de plástico
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1. Os Estados-Membros devem aplicar 
uma hierarquia (modelo em cascata) que 
coloque a redução no topo, seguida de 
sacos reutilizáveis, sacos degradáveis em 
condições ambientais, sacos degradáveis 
em circunstâncias industriais e sacos de 
plástico leves de utilização única.

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas no sentido de limitar a 
disponibilidade de sacos de plástico leves 
e sacos biodegradáveis em condições 
industriais quando fornecidos aos 
consumidores no ponto de venda de 
mercadorias ou produtos. A proibição de 
tais sacos deve entrar em vigor até 2020 e 
deve ser aplicada uma taxa como medida 
de transição.

Podem ser utilizados sacos de plástico 
leves para a contenção de produtos 
frescos (por exemplo produtos lácteos, 
carne), caso não estejam disponíveis 
alternativas.

Apenas serão fornecidos sacos 
biodegradáveis em condições industriais 
caso os distribuidores possam 
razoavelmente esperar que estes sejam 
recolhidos, por exemplo sacos para a 
recolha municipal de resíduos biológicos, 
por forma a evitar um fluxo adicional de 
resíduos. Os sacos devem ser concebidos 
de modo a serem processados da mesma 
forma que os resíduos biológicos.

Os sacos reutilizáveis e biodegradáveis em 
condições ambientais podem continuar a 
ser distribuídos aos consumidores depois 
de 2020. No setor alimentar, estes sacos 
devem estar sujeitos a uma taxa coerente 
com os objetivos da presente diretiva.

3. Se os sacos forem biodegradáveis em 
condições ambientais, tal deve ser 
claramente indicado no saco com uma 
marca, característica ou código de cores. 
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados para definir tais indicações, a 
fim de assegurar o seu reconhecimento 
em toda a União. Os Estados-Membros 
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podem adotar medidas para indicar outras 
características, tais como a possibilidade 
de reutilização, de reciclagem e de 
degradação.

4. Os sacos de materiais biológicos não 
devem ter um impacto negativo na 
produção agrícola para consumo humano 
ou animal, bem como no ambiente; os 
materiais só devem ser utilizados se 
respeitarem o princípio da biomassa em 
cascata.

Em conformidade com a norma 
EN 16575 da UE, um produto biológico 
deve ser considerado um produto total ou 
parcialmente derivado da biomassa.»

Or. en

Alteração 146
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
o mais tardar 12 meses após a entrada em 
vigor da presente diretiva, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para lhe dar 
cumprimento. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

Os Estados-Membros devem, o mais tardar 
12 meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva, aprovar iniciativas, 
campanhas de sensibilização, bem como
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para lhe dar 
cumprimento. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, a fim de facilitar 
o intercâmbio de melhores práticas entre 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 147
Marusya Lyubcheva
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
o mais tardar 12 meses após a entrada em 
vigor da presente diretiva, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para lhe dar 
cumprimento. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

Os Estados-Membros devem alterar a sua 
legislação nacional, se necessário, e pôr 
em vigor, o mais tardar 12 meses após a 
entrada em vigor da presente diretiva, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para lhe dar 
cumprimento. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

Or. bg

Alteração 148
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As disposições adotadas pelos 
Estados-Membros devem fazer referência à 
presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua publicação 
oficial. As modalidades da referência são 
estabelecidas pelos Estados-Membros.

As disposições jurídicas adotadas pelos 
Estados-Membros devem fazer referência à 
presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua publicação 
oficial. As modalidades da referência são 
estabelecidas pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Não deve ser exigido para disposições não jurídicas ou campanhas.

Alteração 149
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os Estados-Membros já 
tenham tomado medidas durante ou após 
o ano civil de 2006, a base deve ser o 
número total de sacos de plástico leves 
utilizados no ano civil de 2005.

Or. en

Justificação

Alteração necessária para incluir uma base, a fim de permitir que o desempenho passado dos 
Estados-Membros seja tido em conta.

Alteração 150
Marusya Lyubcheva

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que adotarem 
no domínio abrangido pela presente 
diretiva.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto dos seus programas e 
das principais disposições de direito 
interno que adotarem no domínio 
abrangido pela presente diretiva.

Or. bg

Alteração 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A

1. A Comissão procede a uma análise da 
eficácia da presente diretiva cinco anos 
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após a sua entrada em vigor.

2. A análise deve incluir a avaliação ao 
estabelecimento de objetivos de redução 
para os sacos de plástico leves, que são 
fornecidos aos consumidores no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos, para 
contenção de alimentos a granel e não 
embalados, como carne crua, peixe, 
produtos lácteos, frutos, legumes ou 
doces.

Or. en


