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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU
sobre a posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção de uma 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 94/62/CE no que 
diz respeito à redução do consumo de sacos de plástico leves
(050941/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (05094/1/2015 – C8-
0064/2015),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 26 de fevereiro de 
20141,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 3 de abril de 20142,

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura3 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2013)0761),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 76.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A8-0130/2015),

1. Aprova a posição comum do Conselho em primeira leitura;

2. Aprova a sua declaração anexa à presente resolução;

3. Verifica que o presente ato é adotado em conformidade com a posição do Conselho;

4. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia;

5. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos, e de, em concordância com o 
Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

1 JO C 214 de 8.7.2014, p. 40.
2 JO C 174 de 7.6.2014, p. 43.
3 Textos Aprovados de 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.
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ANEXO À RESOLUÇÃO 

Declaração do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu regista a declaração da Comissão relativa à adoção do acordo que 
altera a Diretiva 94/62/CE no que diz respeito à redução do consumo de sacos de plástico 
leves.

Como a Comissão declarou na Exposição de Motivos, a sua proposta original tinha como 
objetivo «limitar os impactos negativos no ambiente, nomeadamente em termos de produção 
de lixo, e promover a prevenção de resíduos e uma utilização mais eficiente dos recursos, 
limitando, ao mesmo tempo, as consequências socioeconómicas negativas. Mais 
especificamente, a proposta visa reduzir o consumo de sacos de plástico com espessura 
inferior a 50 µm (0,05 mm) na União Europeia.»

O Parlamento Europeu considera que o texto acordado pelos colegisladores é plenamente 
conforme aos objetivos da proposta da Comissão.

A Comissão concluiu, na sua avaliação de impacto, que «a opção que combina a aplicação de 
uma meta de prevenção a nível da UE com uma recomendação explícita para recorrer a 
medidas em matéria de preços e a possibilidade de os Estados-Membros aplicarem restrições 
de mercado em derrogação ao artigo 18.º [...] tem o maior potencial para produzir 
resultados ambientais ambiciosos, atingindo simultaneamente impactos económicos 
positivos, limitando os efeitos negativos no emprego, garantindo a aceitação do público e 
contribuindo para uma maior sensibilização para o consumo sustentável».

O Parlamento Europeu considera que o texto final acordado se baseia na opção preferida 
identificada na avaliação de impacto da própria Comissão e estabelece disposições 
apropriadas para que os Estados-Membros assegurem uma redução efetiva do consumo de 
sacos de plástico em toda a União.

O Parlamento Europeu recorda ainda que, de acordo com o n.º 30 do Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 2003, fica ao critério dos colegisladores decidir se é necessário 
executar análises de impacto antes de qualquer alteração substancial.

O Parlamento Europeu recorda que, de acordo com o artigo 13.º, n.º 2, do TUE, «as 
instituições europeias são obrigadas a praticar uma cooperação mútua sincera.» O 
Parlamento congratula-se com os esforços empreendidos pela Comissão no sentido de 
concluir as negociações interinstitucionais. Lamenta, no entanto, o facto de a declaração da 
Comissão abordar assuntos que já tinham sido devidamente tratados durante o processo 
legislativo.

Por último, o Parlamento recorda que a Comissão, enquanto guardiã dos Tratados, é 
plenamente responsável pela correta aplicação da legislação da União pelos 
Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em resultado das negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho, a proposta da 
Comissão melhorou significativamente, uma vez que introduziu a obrigação de os 
Estados-Membros atingirem uma redução sustentada do consumo de sacos de plástico leves. 
Um aspeto importante a sublinhar é o facto de, pela primeira vez em quarenta anos de 
legislação europeia em matéria de resíduos, dispormos de medidas vinculativas a nível da UE 
com vista a reduzir a produção de resíduos. 

Metas a atingir ou fixação de preços
Em particular, o texto requer agora que os Estados-Membros optem por uma de duas 
obrigações: adotar medidas para garantir que o nível de consumo anual não exceda, em 
média, os 90 sacos de plástico leves por pessoa até ao final de 2019 e os 40 sacos de plástico 
leves por pessoa até 2025; ou, em alternativa, garantir que, até ao final de 2018, esses sacos de 
plástico não sejam fornecidos de forma gratuita, a menos que sejam implementados 
instrumentos igualmente eficazes. 

Comunicação anual de informações sobre o consumo
A fim de avaliar a eficácia das medidas de redução, o texto introduz disposições específicas 
em matéria de acompanhamento, exigindo que os Estados-Membros, no prazo de 36 meses 
após a entrada em vigor da legislação, apresentem anualmente dados sobre o consumo anual 
de sacos de plástico, de acordo com uma metodologia comum a adotar pela Comissão no 
prazo de 12 meses após a entrada em vigor da legislação, que terá por base obrigações de 
comunicação de informações já existentes. Como tal, os benefícios que resultam da existência 
de instrumentos concretos que permitem aos Estados-Membros controlar a eficácia das 
medidas adotadas excedem de longe o trabalho administrativo adicional. 

Rotulagem dos sacos de plástico biodegradáveis e compostáveis
Além disso, o facto de a Comissão ser obrigada a definir especificações em matéria de 
rotulagem dos sacos de plástico biodegradáveis e compostáveis constitui um importante meio 
de evitar práticas desleais, nomeadamente a rotulagem enganosa de sacos de plástico, em 
particular dos chamados sacos de plástico «oxobiodegradáveis». Os sacos de plástico 
«oxobiodegradáveis» baseiam-se numa tecnologia que acrescenta um aditivo ao material 
plástico convencional para que este acabe por se fragmentar em micropartículas (normalmente 
num período de dois a cinco anos). Esta tecnologia é comercializada como uma solução para a 
acumulação de resíduos, quando, na realidade, aumenta o problema, resultando em poluição 
ambiental por microplásticos. Há muita controvérsia quanto à presunção de que estes 
microplásticos são, em última análise, «biodegradáveis», como afirmam as sociedades que 
oferecem esta tecnologia. O termo «biodegradável», sendo atualmente utilizado para 
qualificar materiais que diferem muito em termos de percentagem de biodegradação, tornou-o 
desprovido de significado. A adoção de especificações claras relativas à rotulagem dos sacos 
biodegradáveis e compostáveis não só clarifica a situação e põe termo à rotulagem enganosa 
como pode também contribuir para facilitar a recolha seletiva dos biorresíduos com a ajuda de 
sacos de plástico verdadeiramente biodegradáveis e compostáveis. 
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Avaliação do impacto dos sacos de plástico «oxodegradáveis» no ambiente
Uma vez que a introdução de um rótulo, por si só, apenas resolve a questão da rotulagem 
enganosa nos sacos de plástico «oxodegradáveis» e não impede o aumento da poluição 
potencialmente resultante desta tecnologia, o texto acordado obriga a Comissão a examinar o 
impacto dos sacos de plástico «oxodegradáveis» no ambiente e a apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, incluindo, se for caso disso, um conjunto de medidas 
destinadas a limitar o seu consumo ou a reduzir quaisquer impactos nocivos no prazo de 24 
meses a contar da data de entrada em vigor. Uma vez que os materiais plásticos 
«oxodegradáveis» são especialmente utilizados na produção de sacos de plástico, é totalmente 
apropriado prever, no âmbito da alteração da diretiva relativa às embalagens, uma ação de 
acompanhamento juridicamente vinculativa no que diz respeito aos sacos de plástico, em vez 
de adiar esta medida para uma fase posterior e incerta no âmbito do Livro Verde da Comissão 
sobre os resíduos de plástico.

Sacos de plástico muito leves
A fim de poder reduzir o consumo excessivo de sacos de plástico leves, foi necessário 
distingui-los dos sacos de plástico muito leves, com uma espessura inferior a 15 µm, que são 
necessários para efeitos de higiene ou são fornecidos como embalagem primária de alimentos 
a granel quando isso ajuda a evitar o desperdício de alimentos. Dado que os Estados-Membros 
podem ser autorizados a isentar os sacos de plástico muito leves das medidas destinadas a 
alcançar os objetivos de redução ou de fixação dos preços, o consumo desses sacos de plástico 
pode permanecer ao mesmo nível ou mesmo aumentar. No entanto, como o consumo destes 
sacos é muito elevado e o problema dos resíduos é especialmente relevante no caso dos sacos 
de plástico muito leves, o acordo final introduziu uma obrigação de a Comissão avaliar os 
impactos do ciclo de vida das possibilidades de redução do consumo destes sacos, e 
apresentar uma proposta legislativa, se for caso disso, no prazo de 24 meses. 

Normas do Comité Europeu de Normalização (CEN) para a compostagem doméstica
Por fim, o acordo final define que a Comissão deve solicitar ao CEN que elabore uma norma 
distinta para as embalagens de compostagem doméstica.

Em suma, o acordo final constitui um enorme progresso em todos os aspetos em relação à 
proposta de Comissão e, ao contrário desta última, baseia-se na opção preferida identificada 
na avaliação de impacto da própria Comissão. A relatora recomenda, por conseguinte, que se 
aprove a posição comum sem alterações.
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