
 

PE aprova regras para aumentar reciclagem e
reduzir deposição em aterros na UE
 
A reciclagem de resíduos urbanos terá de aumentar dos atuais 44% para 55% até 2025,
60% até 2030 e 65% até 2035, segundo nova legislação hoje aprovada pelo Parlamento
Europeu (PE).
 
As novas regras, integradas num pacote relativo à economia circular, estipulam também que a
quantidade de resíduos urbanos depositados em aterros não poderá ultrapassar os 10% em
2035.
 
 
 
A nova  legislação  determina  ainda  que  65% dos  resíduos  de  embalagens  terão  de  ser
reciclados até 2025 e 70% até 2030. São definidas metas específicas para certos materiais das
embalagens, como papel e cartão, plástico, vidro, metais e madeira.
 
 
 
Recolha de têxteis e resíduos perigosos domésticos
 
 
 
Os Estados-Membros terão de instituir  a recolha seletiva de têxteis e resíduos perigosos
domésticos até 1 de janeiro de 2025. Deverão também assegurar que os biorresíduos sejam
objeto de recolha seletiva ou reciclados na fonte (por exemplo, compostagem doméstica) até
ao final de 2023.
 
 
 
Resíduos alimentares
 
 
 
Os países da UE deverão procurar alcançar uma meta de redução dos resíduos alimentares a
nível  da  União  de  30%  até  2025  e  de  50%  até  2030,  em  linha  com  o  Objetivo  de
Desenvolvimento  Sustentável  da  ONU.
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Para evitar estes resíduos, os Estados-Membros deverão conceder incentivos à recolha dos
produtos alimentares não vendidos em todas as fases da cadeia de abastecimento alimentar e
à  sua  redistribuição  segura,  inclusive  a  organizações  de  beneficência,  bem  como
consciencializar os consumidores para o que significam as datas indicadas em "consumir até" e
"consumir de preferência antes de".
 
 
 
Os Estados-Membros deverão ainda tomar medidas para travar a produção de lixo marinho na
UE, contribuindo para prevenir e reduzir significativamente, até 2025, a poluição marinha de
todos os tipos.
 
 
 
Contexto
 
 
 
As quatro diretivas hoje aprovadas fazem parte do pacote da economia circular,  que visa
manter  o valor  dos produtos e materiais  durante o maior  tempo possível.  A produção de
resíduos e a utilização de recursos reduzem-se ao mínimo e, quando os produtos atingem o
final da sua vida útil, os recursos mantêm-se na economia para serem reutilizados e voltarem a
gerar valor.
 
 
 
Vídeo das intervenções de eurodeputados portugueses no debate
 
 
 
João Ferreira (CEUE/EVN), relator de parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da
Energia
 
Textos aprovados pelo PE
Diretiva relativa aos resíduos - aprovada por 559 votos a favor, 42 contra e 46 abstenções
Diretiva relativa à deposição de resíduos em aterros - aprovada por 580 votos a favor, 44
contra e 37 abstenções
Diretiva relativa a embalagens e resíduos de embalagens - aprovada por 533 votos a favor, 37
contra e 57 abstenções
Diretiva relativa aos veículos em fim de vida, às pilhas e acumuladores e respetivos resíduos,
e aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos - aprovada por 568 votos a favor, 42
contra e 28 abstenções
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=96706
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0034/2017&secondRef=253-253&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0031/2017&secondRef=053-053&rev=REV1&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0031/2017&secondRef=053-053&rev=REV1&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0029/2017&secondRef=090-090&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0029/2017&secondRef=090-090&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0013/2017&secondRef=035-035&rev=REV1&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0013/2017&secondRef=035-035&rev=REV1&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0013/2017&secondRef=035-035&rev=REV1&language=PT
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Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
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(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_4603_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures
https://twitter.com/EP_Environment
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