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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A diretiva proporciona a oportunidade de criar um contexto legislativo homogéneo e pretende 
oferecer certeza regulamentar aos produtores e aos utilizadores deste tipo de embalagem de 
vasta difusão.

As alterações propostas visam reforçar os conteúdos, sobretudo no que respeita à necessidade 
de proporcionar certeza legislativa ao setor produtivo e ao complexo mundo em que são 
aplicados, que inclui a grande distribuição e os consumidores. 

Apesar da complexidade do mercado dos sacos de plástico, a medida abrange perfeitamente, 
na sua quase totalidade, a utilização deste instrumento de embalagem, que se articula em dois 
grandes setores: o mais conhecido e comum diz respeito aos produtos com espessuras entre 11
e 50 µ, representado pelos banalíssimos sacos de compras, e o mais específico, mas 
igualmente importante, dos chamados «ultraleves», com espessuras entre 1 e 10 µ, destinados 
essencialmente à embalagem de frutos e produtos hortícolas para venda a granel.

Relativamente às espessuras entre 11 e 49 µ são aceitáveis, tanto o quadro geral como o 
objetivo de redução gradual da difusão de embalagens de plástico. Considera-se que as 
embalagens abrangidas por esta categoria, em razão das suas dimensões e peso, mas que 
cumprem a norma EN 13432 (2002), ficam, por motivos de coerência, excluídas da diretiva, 
já que não são apenas utilizadas para o transporte comum de mercadorias a partir do ponto de 
venda, mas servem também posteriormente como recipiente para resíduos orgânicos, de 
acordo com a diretiva-quadro europeia vigente sobre os resíduos (2008/98/CE).

Quanto aos produtos com espessura entre 1 e 10 µ, reconhece-se a sua função particular de 
embalagem para frutos e produtos hortícolas na venda a granel, sublinhando a importância 
deste tipo de embalagem enquanto alternativa relevante ao fenómeno da sobreembalagem, 
embora sejam garantidas todas as normas de higiene elementares necessárias para a venda de 
produtos alimentares a granel. Considera-se que o objetivo de redução deste instrumento de 
acondicionamento na venda a retalho deve ser aplicado num prazo adequado para otimizar a 
sua substituição por outro material de tipo biodegradável e compostável. 

A própria Comissão Europeia, na atualização da sua Comunicação sobre a política industrial 
intitulada «Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da recuperação 
económica» (COM(2012)0582), inclui os produtos biológicos entre as linhas de intervenção 
prioritárias para apoiar o desenvolvimento industrial europeu. Em especial, a Comissão 
afirma: «As bioindústrias usam recursos renováveis ou aplicam processos de base biológica 
nos seus processos produtivos. Os bioprodutos proporcionam várias vantagens para a 
competitividade industrial e o ambiente». E ainda: «O aumento do volume de produtos 
químicos de base biológica na UE até 2020, incluindo os plásticos, os lubrificantes, os 
solventes e os agentes de superfície biológicos e as matérias-primas químicas, poderá atingir 
5,3% p.a., o que resulta num valor de mercado de 40 mil milhões de euros e assegura mais de 
90 000 postos de trabalho só na indústria bioquímica».
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 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 significativamente 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. Tal 
redução deve também ser realizada de 
forma a distinguir entre sacos de plástico 
leves e muito leves e a um ritmo que 
permita ao mercado encontrar soluções de 
embalagem alternativas e viáveis para 
substituir os sacos de plástico muito leves 
que continuem a satisfazer as expectativas 
dos consumidores em termos de higiene e
de frescura, a fim de evitar que a redução 
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leve à sobreembalagem já que a indústria 
procura assegurar a proteção do produto 
na fonte.

__________________ __________________
7

JO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
7 

JO L 312 de 22.11.2008, p. 3.

Or. en

Alteração 2

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 forneçam 
sacos de plástico gratuitamente, com 
exceção de sacos de plástico leves que 
cumpram a norma EN 13432 (2002) e que 
possam ser reutilizados como recipientes 
para resíduos orgânicos nos termos da 
Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos. 
Os Estados-Membros devem ainda utilizar 
instrumentos económicos, tais como 
impostos e 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 3

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 contenção de alimentos 
húmidos, a granel e não embalados, tais 
como carne crua, peixe e produtos 
lácteos, são necessários para fins de 
higiene alimentar e, como tal, não devem 
ser abrangidos pelo objetivo de redução 
estabelecido na diretiva. 

Or. en

Alteração 4

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, produtos hortícolas e doces, 
desempenham uma função que ultrapassa 
o mero transporte desses mesmos 
produtos. Contudo, esses sacos de plástico
contribuem de forma significativa para a 
acumulação de resíduos. A sua utilização 
deve, por isso, ser reduzida ou 
progressivamente substituída por 
recipientes feitos de materiais biológicos e 
compostáveis que constituam recursos 
sustentáveis, ou por papel reciclado, desde 
que tal seja feito de um modo e a um 
ritmo que permitam ao mercado 
encontrar soluções de embalagem 
alternativas e viáveis, a fim de evitar que 
isto resulte na sobreembalagem dos 
produtos na fonte.

Or. en
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Alteração 5

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, portanto, qualquer 
período de transição previsto para a 
redução e substituição deve ter em devida 
conta o tempo que o mercado necessita 
para se adaptar a tal redução e, mais 
importante, a capacidade da indústria de 
embalagem para fornecer produtos 
alternativos aceitáveis. 

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A promoção de sacos de plásticos 
leves e muito leves que cumpram a norma 
E13432 relativa aos produtos 
biodegradáveis é coerente com o objetivo 
da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «Reforçar a 
indústria europeia em prol do crescimento 
e da recuperação económica» e com os 
esforços europeus no sentido de 
reestabelecer a competitividade europeia e 
de relançar a recuperação; há que ter em 
conta que o aumento do volume de 
produtos químicos biológicos na UE até 
2020 poderá atingir 5,3% p.a., o que 
resulta num valor de mercado de 40 mil 
milhões de euros e assegura mais de 90 
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000 postos de trabalho só na indústria 
bioquímica.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 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 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 entre 11 e 50 µm e 
que é fornecido ao consumidor no ponto de 
venda de mercadorias ou produtos.

______________

* JO L 12 de 15.01.2011, p. 1.»

______________

* JO L 12 de 15.01.2011, p. 1.»

Or. en

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

«2-B. "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 
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espessura de parede inferior entre 1 e 10 
µm e que é fornecido ao consumidor no 
ponto de venda de mercadorias ou 
produtos.»

Or. en

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

«2-C. Os sacos de plástico leves que 
cumprem a norma EN 13432 (2002) e que 
podem ser reutilizados como recipientes 
para resíduos orgânicos nos termos da 
Diretiva Europeia 2008/98/CE relativa 
aos resíduos estão excluídos da presente 
diretiva.»

Or. en

Alteração 10

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

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 
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 e uma redução dos sacos 
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presente diretiva. de plástico muito leves nos seus territórios 
no prazo de três anos a contar da data de 
entrada em vigor desta diretiva.

Or. en


