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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A iniciativa relativa à utilização única do plástico faz parte da agenda mais vasta da economia 

circular da União e visa abordar os incentivos económicos para reduzir o lixo marinho e, em 

particular, as externalidades negativas geradas pelos produtos de plástico de utilização única. 

As externalidades são os efeitos não compensados das decisões económicas sobre terceiros. 

Não fazem parte do processo de tomada de decisões do causador dos efeitos. Do ponto de 

vista económico, as externalidades constituem uma forma de deficiência do mercado e podem 

requerer a intervenção do Estado. 

A prevenção e a redução do lixo marinho de plástico proveniente de produtos de plástico de 

utilização única e de artes de pesca que contêm plástico complementam as medidas 

específicas relativas aos microplásticos previstas no âmbito da estratégia da UE para os 

plásticos. Depois de tratar a questão dos sacos de plástico em 2015, foram identificados 10 

produtos de plástico de utilização única e artes de pesca (designados macroplásticos) que 

contribuem em 70 % para o lixo marinho na Europa. É importante que a UE e os Estados-

Membros tomem medidas adequadas para lutar contra os aspetos ambientais do lixo marinho, 

reduzindo a quantidade de plásticos que chegam aos oceanos e às praias e conferindo maior 

atenção ao contexto mais amplo da transição para uma economia circular pelo prisma dos 

plásticos. 

A deposição de lixo no ambiente marinho é um problema mundial que se verifica muito para 

além das fronteiras da UE e só um acordo global poderá responder plenamente aos desafios 

do nosso planeta. Tal como comprovado pelos estudos, 80 % do lixo marinho é proveniente 

de apenas 20 países, entre os quais não figura nenhum Estado-Membro da UE. A relatora 

apela, por conseguinte, a uma abordagem global à luta contra a poluição causada por plásticos 

e solicita medidas ao nível do G7 e do G20, assim como a implementação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

O setor financeiro deve ajudar as empresas a investir mais em soluções sustentáveis antes de 

os governos recorrerem a medidas políticas. A relatora considera preferível adotar uma 

abordagem baseada em normas cada vez mais rigorosas que deveriam, por conseguinte, 

conduzir à saída do mercado de certos produtos poluentes, promovendo, ao mesmo tempo, a 

I&D e a inovação em prol de produtos recicláveis com uma maior eficácia em termos de 

custo, biodegradáveis ou inofensivos. Essas novas normas devem ser aplicadas num prazo 

razoável, a fim de assegurar que as PME possam adaptar os seus modelos empresariais, uma 

vez que as PME constituem a grande maioria das 50 000 empresas que representam o setor da 

transformação de plásticos. 

A análise da Comissão estima que as opções propostas, que abrangem a proibição de 

determinados produtos de plástico de utilização única e objetivos de redução, a 

responsabilidade alargada do produtor, medidas de conceção dos produtos e incentivos à 

devolução das artes de pesca para os pescadores se traduziriam em poupanças de 2,6 milhões 

de toneladas de equivalente CO2 e evitariam prejuízos ambientais equivalentes a 11 mil 

milhões de euros. Os custos de conformidade para as empresas ascendem a 2 mil milhões de 

euros e a gestão de resíduos a 510 milhões de euros. Os consumidores poderão economizar 

cerca de 6,5 mil milhões de euros, enquanto um sistema de consignação ou outro sistema 

equivalente custaria aos consumidores um montante adicional de 1,4 mil milhões de euros. 

Segundo as estimativas da Comissão, o custo adicional para o setor das pescas ascenderá a 
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0,16 % das receitas, na melhor das hipóteses. No entanto, a Comissão não fornece dados 

sobre os custos de aplicação da responsabilidade alargada do produtor transferidos para o 

consumidor final. 

O combate ao lixo marinho pode gerar oportunidades económicas. As empresas podem 

reforçar a sua competitividade através da inovação e da I&D, contribuindo para uma 

economia eficiente na utilização dos recursos e descarbonizada. Os investimentos na 

prevenção do lixo marinho, em materiais, produtos e modelos empresariais alternativos 

sustentáveis podem contribuir para a criação de emprego e para o reforço das competências 

técnicas e científicas. A relatora acolhe com agrado a iniciativa de reduzir os produtos de 

plástico de utilização única é acolhida favoravelmente mas considera, porém, que é necessário 

adotar uma abordagem equilibrada que garanta a proporcionalidade. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 

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

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) A prosperidade económica da 

União é indissociável da sustentabilidade 

ambiental a longo prazo. O aumento da 

sustentabilidade dos modelos económicos 

dos Estados-Membros pode trazer novas 

oportunidades para a inovação, a 

competitividade e a criação de emprego. 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando -1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1-A)  Os desafios ligados ao tratamento 

dos resíduos de plástico podem ser 

transformados numa oportunidade para a 

indústria europeia se tornar líder mundial 

no fornecimento de soluções para a 

transição para uma economia circular. 
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Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A questão do lixo marinho é 

transfronteiriça por natureza, tendo sido 

reconhecida como um problema mundial. 

A redução do lixo marinho é uma ação 

fundamental para a consecução do 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

14 das Nações Unidas, que visa conservar 

e usar de forma sustentável os oceanos, 

mares e recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável36. A União 

deve desempenhar o seu papel no combate 

ao lixo marinho, visando tornar-se um 

definidor de normas a nível mundial. Neste 

contexto, a União trabalha com os seus 

parceiros em diversas instâncias 

internacionais, tais como o G20, o G7 e as 

Nações Unidas, com vista a promover uma 

ação concertada. A presente iniciativa 

integra os esforços da União nesse sentido. 

(3) A questão do lixo marinho é 

transfronteiriça por natureza, tendo sido 

reconhecida como um problema mundial. 

A eficácia da prevenção e da gestão dos 

resíduos de plástico é potenciada pela 

cooperação internacional e por uma 

abordagem científica e assente em dados 

comprovados. A redução do lixo marinho é 

uma ação fundamental para a consecução 

do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 14 das Nações Unidas, que 

visa conservar e usar de forma sustentável 

os oceanos, mares e recursos marinhos para 

o desenvolvimento sustentável36. A União 

deve desempenhar o seu papel no combate 

ao lixo marinho, visando tornar-se um 

definidor de normas a nível mundial. Neste 

contexto, a União é chamada a colaborar, 

em particular com os principais países 

poluidores, e a promover uma ação 

concertada em conjunto com os seus 

parceiros a nível internacional, tais como 

o G20, o G7 e as Nações Unidas. A 

presente iniciativa integra os esforços da 

União para reduzir os resíduos, tendo em 

vista uma economia sustentável e 

circular.  

__________________ __________________ 

36 Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 25 de setembro 

de 2015. 

36 Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 25 de setembro 

de 2015. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 
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Texto da Comissão Alteração 

(7) A fim de centrar os esforços onde 

estes são mais necessários, a presente 

diretiva apenas deve abranger os produtos 

de plástico de utilização única mais 

encontrados, que, segundo as estimativas, 

representam cerca de 86 % dos produtos de 

plástico de utilização única encontrados, 

por meio de contagens, nas praias da 

União. 

(7) A fim de centrar os esforços onde 

estes são mais necessários, a presente 

diretiva deve abranger os produtos de 

plástico de utilização única mais 

comummente encontrados, que, segundo 

as estimativas, representam cerca de 86 % 

dos produtos de plástico de utilização única 

encontrados, por meio de contagens, nas 

praias da União, bem como as artes de 

pesca. A transição para uma economia 

circular requer uma redução no consumo 

global de produtos de plástico de 

utilização única. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) A presente diretiva não prejudica 

as disposições da Diretiva 94/62/CE 

relativas aos produtos de plástico de 

utilização única que são considerados 

artigos de embalagem, na aceção do 

artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 94/62/CE. 

Justificação 

É necessária uma clarificação em relação às embalagens de plástico de utilização única 

abrangidas pela Diretiva 94/62/CE. 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) Os produtos de plástico de 

utilização única podem ser fabricados a 

partir de vários plásticos. Estes são 

geralmente definidos como materiais 

poliméricos aos quais podem ter sido 

(8) Os produtos de plástico de 

utilização única podem ser fabricados a 

partir de vários plásticos. Estes são 

geralmente definidos como materiais 

poliméricos aos quais podem ter sido 
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acrescentados aditivos. No entanto, esta 

definição acaba por abranger determinados 

polímeros naturais. Os polímeros naturais 

que não tenham sido modificados não 

deveriam ser abrangidos, dado que 

ocorrem naturalmente no ambiente. Por 

conseguinte, importa adaptar a definição de 

«polímero» que consta do artigo 3.º, n.º 5, 

do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho43 e 

introduzir uma definição distinta para 

efeitos da presente diretiva. Os plásticos 

fabricados com polímeros naturais 

modificados, ou os plásticos fabricados a 

partir de substâncias iniciadoras biológicas, 

fósseis ou sintéticas, não ocorrem 

naturalmente e, como tal, devem ser objeto 

da presente diretiva. Por conseguinte, a 

definição adaptada de «plásticos» deve 

abranger os artigos de borracha polimérica 

e os bioplásticos e plásticos 

biodegradáveis, independentemente de 

terem origem em biomassa e/ou de serem 

biodegradáveis a prazo. Determinados 

materiais poliméricos não têm condições 

para funcionar como principal componente 

estrutural de materiais e produtos finais, 

tais como revestimentos, tintas, tintas de 

impressão e produtos adesivos poliméricos. 

Estes materiais não devem ser objeto da 

presente diretiva e não devem, por isso, ser 

abrangidos pela definição. 

acrescentados aditivos. No entanto, esta 

definição acaba por abranger determinados 

polímeros naturais. Os polímeros naturais 

que não tenham sido modificados não 

deveriam ser abrangidos, dado que 

ocorrem naturalmente no ambiente. Por 

conseguinte, importa adaptar a definição de 

«polímero» que consta do artigo 3.º, n.º 5, 

do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho43 e 

introduzir uma definição distinta para 

efeitos da presente diretiva. Os plásticos 

fabricados com polímeros naturais 

modificados, ou os plásticos fabricados a 

partir de substâncias iniciadoras biológicas, 

fósseis ou sintéticas, não ocorrem 

naturalmente e, como tal, devem ser objeto 

da presente diretiva. Por conseguinte, a 

definição adaptada de «plásticos» deve 

abranger os artigos de borracha polimérica 

e os bioplásticos e plásticos 

biodegradáveis, independentemente de 

terem origem em biomassa e/ou de serem 

biodegradáveis a prazo. Determinados 

materiais poliméricos não têm condições 

para funcionar como principal componente 

estrutural de materiais e produtos finais, 

tais como revestimentos, forros ou 

camadas, tintas, tintas de impressão e 

produtos adesivos poliméricos. Estes 

materiais não devem ser objeto da presente 

diretiva e não devem, por isso, ser 

abrangidos pela definição. 

_________________ _________________ 

43 Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 18 de dezembro de 2006, relativo ao 

registo, avaliação, autorização e restrição 

dos produtos químicos (REACH), que cria 

a Agência Europeia dos Produtos 

Químicos, que altera a Diretiva 

1999/45/CE e revoga o Regulamento 

(CEE) n.º 793/93 do Conselho e o 

Regulamento (CE) n.º 1488/94 da 

Comissão, bem como a Diretiva 

76/769/CEE do Conselho e as Diretivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 

2000/21/CE da Comissão (JO L 396 

43 Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 18 de dezembro de 2006, relativo ao 

registo, avaliação, autorização e restrição 

dos produtos químicos (REACH), que cria 

a Agência Europeia dos Produtos 

Químicos, que altera a Diretiva 

1999/45/CE e revoga o Regulamento 

(CEE) n.º 793/93 do Conselho e o 

Regulamento (CE) n.º 1488/94 da 

Comissão, bem como a Diretiva 

76/769/CEE do Conselho e as Diretivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 

2000/21/CE da Comissão (JO L 396 
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de 30.12.2006, p. 1). de 30.12.2006, p. 1). 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) No caso de determinados produtos 

de plástico de utilização única, ainda não 

estão facilmente disponíveis alternativas 

adequadas e mais sustentáveis, sendo 

previsível um aumento do consumo da 

maior parte destes produtos. Com o intuito 

de inverter esta tendência e de fomentar a 

procura de soluções mais sustentáveis, os 

Estados-Membros devem tomar as medidas 

necessárias para alcançar uma redução 

significativa no consumo destes produtos, 

sem pôr em risco a higiene alimentar e a 

segurança dos alimentos, as boas práticas 

de higiene, as boas práticas de fabrico, a 

informação dos consumidores, ou os 

requisitos de rastreabilidade previstos na 

legislação alimentar da União44. 

(11) No caso de determinados produtos 

de plástico de utilização única, ainda não 

estão facilmente disponíveis alternativas 

adequadas e mais sustentáveis, sendo 

previsível um aumento do consumo da 

maior parte destes produtos. Com o intuito 

de fomentar a procura de soluções mais 

sustentáveis, os Estados-Membros devem 

tomar as medidas necessárias para alcançar 

uma redução significativa no consumo 

destes produtos, tal como foi feito no caso 

dos sacos de plástico ao abrigo da Diretiva 

94/62/CE, e sem prejuízo do artigo 18.º da 

Diretiva 94/62/CE, sem pôr em risco a 

higiene alimentar e a segurança dos 

alimentos, as boas práticas de higiene, as 

boas práticas de fabrico, a informação dos 

consumidores, ou os requisitos de 

rastreabilidade previstos na legislação 

alimentar da União44. Os Estados-

Membros devem incentivar a utilização de 

produtos reutilizáveis, adequados a uma 

economia circular, sem comprometer a 

livre circulação de mercadorias no 

mercado interno e sem distorcer a 

concorrência entre os produtores da UE e 

os produtores de países terceiros. Todas as 

medidas que visam uma redução 

significativa do consumo de produtos de 

plásticos de utilização única devem ser 

proporcionais aos objetivos da presente 

diretiva. As medidas devem ter em conta o 

impacto dos produtos ao longo de todo o 

ciclo de vida.  

__________________ __________________ 

 43-A Diretiva 94/62/CE, de 

20 de dezembro de 1994, relativa a 

embalagens e resíduos de embalagens 
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(JO L 365 de 31.12.1994, p. 10-23). 

44 Regulamento (CE) n.º 178/2002 que 

determina os princípios e normas gerais da 

legislação alimentar (JO L 31 de 1.2.2002, 

p. 1), Regulamento (CE) n.º 852/2004 

relativo à higiene dos géneros alimentícios 

(JO L 139 de 30.4.2004, p. 1), 

Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo 

aos materiais e objetos destinados a entrar 

em contacto com os alimentos (JO L 338 

de 13.11.2004, p. 4) e outros atos 

legislativos aplicáveis no domínio da 

segurança, da higiene e da rotulagem de 

produtos alimentares. 

44 Regulamento (CE) n.º 178/2002 que 

determina os princípios e normas gerais da 

legislação alimentar (JO L 31 de 1.2.2002, 

p. 1), Regulamento (CE) n.º 852/2004 

relativo à higiene dos géneros alimentícios 

(JO L 139 de 30.4.2004, p. 1), 

Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo 

aos materiais e objetos destinados a entrar 

em contacto com os alimentos (JO L 338 

de 13.11.2004, p. 4) e outros atos 

legislativos aplicáveis no domínio da 

segurança, da higiene e da rotulagem de 

produtos alimentares. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 11-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Os Estados-Membros devem ser 

obrigados, em conformidade com a 

Diretiva 94/62/CE, a notificar a Comissão 

de qualquer projeto de medida 

relacionada com embalagens antes da sua 

adoção, de modo a permitir verificar se a 

mesma é suscetível de criar entraves ao 

funcionamento do mercado interno. 

Justificação 

É importante assegurar a coerência da Diretiva 94/62/CE, nomeadamente do seu artigo 16.º 

(notificação) e do seu artigo 18.º (liberdade de colocação no mercado), com a presente 

diretiva em relação às embalagens de plástico de utilização única e salvaguardar o mercado 

único das embalagens. 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Determinados produtos de plástico (14) Determinados produtos de plástico 
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de utilização única são descartados para o 

ambiente em resultado de uma eliminação 

inadequada, através dos esgotos, ou de 

outros despejos indevidos para o ambiente. 

Por este motivo, os produtos de plástico de 

utilização única que sejam frequentemente 

eliminados através dos esgotos ou de outro 

meio inadequado devem ser sujeitos a 

requisitos de marcação. A marcação deve 

facultar aos consumidores informação 

sobre as opções adequadas de eliminação 

dos resíduos e/ou sobre as opções de 

eliminação dos resíduos a evitar, e/ou 

acerca dos impactos ambientais negativos 

do lixo resultantes de uma eliminação 

incorreta. A Comissão deve ficar habilitada 

a estabelecer um modelo harmonizado de 

marcação e, neste processo, a testar, 

sempre que se justifique, a perceção da 

marcação proposta junto de grupos 

representantes dos consumidores, a fim de 

assegurar que a mesma é eficaz e 

inequivocamente compreensível. 

de utilização única são descartados para o 

ambiente em resultado de uma eliminação 

inadequada, através dos esgotos, ou de 

outros despejos indevidos para o ambiente. 

Por este motivo, os produtos de plástico de 

utilização única que sejam frequentemente 

eliminados através dos esgotos ou de outro 

meio inadequado devem ser sujeitos a 

requisitos de marcação. A marcação deve 

facultar aos consumidores informação 

sobre as opções adequadas de eliminação 

dos resíduos e/ou sobre as opções de 

eliminação dos resíduos a evitar, e/ou 

acerca dos impactos ambientais negativos 

do lixo resultantes de uma eliminação 

incorreta. A Comissão deve ficar habilitada 

a estabelecer um modelo harmonizado de 

marcação, por exemplo um logótipo, e, 

neste processo, a testar, sempre que se 

justifique, a perceção da marcação 

proposta junto de grupos representantes 

dos consumidores, a fim de assegurar que a 

mesma é eficaz e inequivocamente 

compreensível. Nesse processo, a 

Comissão deve ter em devida conta os 

acordos setoriais voluntários já adotados 

para o efeito. Além disso, os 

Estados-Membros podem estabelecer 

regras sobre coimas e sanções dissuasivas 

a aplicar aos responsáveis pela libertação 

de lixo no ambiente. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) No que respeita aos produtos de 

plástico de utilização única para os quais 

não estão facilmente disponíveis 

alternativas adequadas e mais sustentáveis, 

os Estados-Membros devem, em 

conformidade com o princípio do 

«poluidor-pagador», instituir igualmente 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor para cobrir os custos da gestão 

(15) No que respeita aos produtos de 

plástico de utilização única para os quais 

não estão facilmente disponíveis 

alternativas adequadas e mais sustentáveis, 

os Estados-Membros devem, em 

conformidade com o princípio do 

«poluidor-pagador», instituir igualmente 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor para cobrir os custos necessários 
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dos resíduos e da limpeza do lixo, bem 

como os custos das medidas de 

sensibilização destinadas a prevenir e 

reduzir o lixo causado por esses produtos. 

da gestão dos resíduos em conformidade 

com o disposto nos artigos 8.º e 8.º-A da 

Diretiva 2008/98/CE e no artigo 7.º da 

Diretiva 94/62/CE, bem como os custos 

das medidas de sensibilização destinadas a 

prevenir e reduzir o lixo causado por esses 

produtos. 

Justificação 

A luta contra o lixo deve ser um esforço partilhado entre as autoridades competentes, os 

produtores e os consumidores. O problema do lixo não poderá ser resolvido com pagamentos 

dos produtos para cobrir os custos de limpeza, mas sim com uma mudança de 

comportamento dos consumidores, conseguida através da educação e da aplicação da 

legislação em vigor. A prevenção da geração de lixo é muito mais eficaz. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) Deve ser assegurada uma 

aplicação uniforme dos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor, a 

fim de evitar distorções da concorrência 

no mercado interno. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (15-B) Os incentivos económicos podem 

influenciar as escolhas dos consumidores 

e fomentar ou desencorajar hábitos de 

consumo específicos, pelo que podem ser 

utilizados como um instrumento a 

montante eficaz para reduzir o impacto de 

determinados plásticos no ambiente. 
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Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A grande quantidade de plásticos 

com origem em artes de pesca que contêm 

plástico abandonadas, perdidas e 

descartadas presente no lixo marinho 

indicia que as disposições jurídicas em 

vigor46 não fornecem incentivos suficientes 

à devolução destas artes de pesca à costa 

para efeitos de recolha e tratamento. O 

sistema de taxas indiretas, previsto na 

legislação da União relativa aos meios 

portuários de receção de resíduos 

provenientes dos navios, retira o incentivo 

aos navios para descarregarem os seus 

resíduos no mar e assegura um direito de 

entrega. No entanto, esse sistema deve ser 

complementado por outros incentivos 

financeiros para que os pescadores tragam 

novamente para terra os seus resíduos de 

artes de pesca, a fim de impedir um 

eventual aumento da taxa de resíduos 

indireta a pagar. Uma vez que os 

componentes plásticos das artes de pesca 

apresentam um elevado potencial de 

reciclagem, os Estados-Membros devem, 

em conformidade com o princípio do 

«poluidor-pagador», instituir a 

responsabilidade alargada do produtor 

relativamente às artes de pesca que contêm 

plástico, no sentido de facilitar a recolha 

seletiva dos resíduos de artes de pesca e de 
financiar uma gestão correta dos resíduos 

dessas artes de pesca, nomeadamente a sua 

reciclagem. 

(16) A grande quantidade de plásticos 

com origem em artes de pesca que contêm 

plástico abandonadas, perdidas e 

descartadas presente no lixo marinho 

indicia que as disposições jurídicas em 

vigor46 não fornecem incentivos suficientes 

à devolução destas artes de pesca à costa 

para efeitos de recolha e tratamento. O 

sistema de taxas indiretas, previsto na 

legislação da União relativa aos meios 

portuários de receção de resíduos 

provenientes dos navios, retira o incentivo 

aos navios para descarregarem os seus 

resíduos no mar e assegura um direito de 

entrega. No entanto, esse sistema não é 

suficientemente eficaz para que os 

pescadores tragam novamente para terra os 

seus resíduos de artes de pesca. Uma vez 

que os componentes plásticos das artes de 

pesca apresentam um elevado potencial de 

reciclagem, os Estados-Membros devem, 

em conformidade com o princípio do 

«poluidor-pagador», instituir a 

responsabilidade alargada do produtor 

relativamente às artes de pesca que contêm 

plástico, no sentido de financiar uma 

gestão correta dos resíduos dessas artes de 

pesca, nomeadamente a sua reciclagem. 

Além disso, a Comissão e os Estados-

Membros devem trabalhar em conjunto 

no sentido de criar mecanismos de 

redução dos resíduos de artes de pesca e 

de facilitar a recolha seletiva destes 

resíduos. 

__________________ __________________ 

46 Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 

Conselho, Diretiva 2000/59/CE e Diretiva 

2008/98/CE. 

46 Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 

Conselho, Diretiva 2000/59/CE e Diretiva 

2008/98/CE. 
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Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de obstar à deposição de lixo 

e a outros métodos inadequados de 

eliminação de resíduos que levem à 

constituição de lixo marinho que contém 

plástico, é necessário informar 

devidamente os consumidores acerca das 

opções disponíveis de eliminação dos 

resíduos mais adequadas e/ou das opções 

de eliminação dos resíduos a evitar, das 

boas práticas relativas à eliminação de 

resíduos e do impacto ambiental causado 

pelas más práticas de eliminação de 

resíduos, bem como acerca do teor de 

plástico presente em determinados 

produtos de plástico de utilização única e 

artes de pesca. Assim, os 

Estados-Membros devem ser obrigados a 

adotar medidas de sensibilização que 

garantam a transmissão destas informações 

aos consumidores. As informações em 

causa não deverão incluir nenhum 

conteúdo promocional que promova a 

utilização de produtos de plástico de 

utilização única. Os Estados-Membros 

devem poder escolher as medidas mais 

adequadas de acordo com a natureza do 

produto ou a sua utilização. Os fabricantes 

de produtos de plástico de utilização única 

e artes de pesca que contêm plástico devem 

cobrir os custos das medidas de 

sensibilização, no quadro do seu regime 

obrigatório de responsabilidade alargada 

do produtor. 

(18) A fim de obstar à deposição de lixo 

e a outros métodos inadequados de 

eliminação de resíduos que levem à 

constituição de lixo marinho que contém 

plástico, é necessário informar 

devidamente os consumidores acerca das 

opções disponíveis de eliminação dos 

resíduos mais adequadas e/ou das opções 

de eliminação dos resíduos a evitar, das 

boas práticas relativas à eliminação de 

resíduos e do impacto ambiental causado 

pelas más práticas de eliminação de 

resíduos, bem como acerca do teor de 

plástico presente em determinados 

produtos de plástico de utilização única e 

artes de pesca. Assim, os 

Estados-Membros devem ser obrigados a 

adotar medidas de sensibilização, 

incluindo campanhas de educação nas 

escolas, que garantam a transmissão destas 

informações aos consumidores, de modo a 

incentivá-los a mudarem o seu 

comportamento e a participar mais 

ativamente na prevenção do lixo. Os 

Estados-Membros devem poder escolher as 

medidas mais adequadas de acordo com as 

condições regionais, a natureza do produto 

ou a sua utilização. Importa zelar pela não 

ocorrência de distorções da concorrência 

entre os fabricantes de produtos de 

plástico de utilização única e artes de 

pesca que contêm plástico estabelecidos 

na União e os seus concorrentes de países 

terceiros autorizados a vender os seus 

produtos no mercado único. Os 

fabricantes de produtos de plástico de 

utilização única e artes de pesca que 

contêm plástico devem participar nas 

medidas de sensibilização, no quadro da 

sua responsabilidade. Os produtores não 

são obrigados a cobrir os custos de tais 

campanhas de sensibilização. A luta 
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contra o lixo deverá ser um esforço 

partilhado entre as autoridades 

competentes, os produtores e os 

consumidores. 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Nos termos do ponto 22 do Acordo 

interinstitucional entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho da União Europeia e 

a Comissão Europeia sobre legislar melhor, 

de 13 de abril de 201648, a Comissão deve 

proceder a uma avaliação da presente 

diretiva. Essa avaliação deverá basear-se 

na experiência adquirida e nos dados 

recolhidos durante a aplicação da presente 

diretiva e nos dados recolhidos ao abrigo 

da Diretiva 2008/56/CE ou da Diretiva 

2008/98/CE. A avaliação deverá constituir 

a base de uma análise das possíveis 

medidas complementares e de uma análise 

da necessidade de rever o anexo que 

enumera os produtos de plástico de 

utilização única, para efeitos de 

monitorização do lixo marinho na União. A 

avaliação deverá igualmente ter em conta 

se os progressos científicos e técnicos 

entretanto verificados, incluindo o 

desenvolvimento de materiais 

biodegradáveis e o desenvolvimento de 

critérios ou de uma norma para a 

biodegradabilidade dos plásticos no meio 

marinho, tal como previsto na estratégia 

europeia para os plásticos, permitem a 

criação de uma norma relativa à 

biodegradação de determinados produtos 

de plástico de utilização única no meio 

marinho. Essa norma incluiria uma norma 

destinada a aferir se, em resultado da 

decomposição física e biológica no meio 

marinho, os plásticos se decomporiam em 

dióxido de carbono (CO2), biomassa e 

água dentro de um prazo suficientemente 

(22) Nos termos do ponto 22 do Acordo 

interinstitucional entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho da União Europeia e 

a Comissão Europeia sobre legislar melhor, 

de 13 de abril de 201648, a Comissão deve 

proceder a uma avaliação da presente 

diretiva. Essa avaliação deverá basear-se 

na experiência adquirida e nos dados 

recolhidos durante a aplicação da presente 

diretiva e nos dados recolhidos ao abrigo 

da Diretiva 2008/56/CE ou da Diretiva 

2008/98/CE. A avaliação deverá constituir 

a base de uma análise das possíveis 

medidas complementares e de uma análise 

da necessidade de rever o anexo que 

enumera os produtos de plástico de 

utilização única, para efeitos de 

monitorização do lixo marinho na União. A 

avaliação deverá igualmente ter em conta 

se os progressos científicos e técnicos 

entretanto verificados, incluindo o 

desenvolvimento de materiais 

biodegradáveis e o desenvolvimento de 

critérios ou de uma norma para a 

biodegradabilidade dos plásticos no meio 

marinho, tal como previsto na estratégia 

europeia para os plásticos, permitem a 

criação de uma norma relativa à 

biodegradação de determinados produtos 

de plástico de utilização única no meio 

marinho. Essa norma incluiria uma norma 

destinada a aferir se, em resultado da 

decomposição física e biológica no meio 

marinho, os plásticos se decomporiam em 

dióxido de carbono (CO2), biomassa e 

água dentro de um prazo suficientemente 
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curto para não terem efeitos nocivos na 

vida marinha nem gerarem uma 

acumulação de plásticos no ambiente. 

Neste caso, os produtos de plástico de 

utilização única conformes com essa norma 

poderiam ser isentos da proibição de 

colocação no mercado. A estratégia 

europeia para os plásticos já prevê ações 

nesta matéria, contudo, também reconhece 

os desafios relativos ao estabelecimento de 

um quadro regulamentar para os plásticos 

com propriedades biodegradáveis, devido 

às diferentes condições de cada mar. 

curto para não terem efeitos nocivos na 

vida marinha nem gerarem uma 

acumulação de plásticos no ambiente. 

Neste caso, os produtos de plástico de 

utilização única conformes com essa norma 

poderiam ser isentos da proibição de 

colocação no mercado. A estratégia 

europeia para os plásticos já prevê ações 

nesta matéria, contudo, também reconhece 

os desafios relativos ao estabelecimento de 

um quadro regulamentar para os plásticos 

com propriedades biodegradáveis, devido 

às diferentes condições de cada mar. A 

avaliação deverá igualmente avaliar o 

impacto económico nos setores mais 

expostos pela presente diretiva, incluindo 

os custos de conformidade. 

__________________ __________________ 

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

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo da presente diretiva é prevenir e 

reduzir o impacto no ambiente, mais 

particularmente no meio aquático, e na 

saúde humana de determinados produtos de 

plástico, bem como promover a transição 

para uma economia circular com modelos 

empresariais, produtos e materiais 

inovadores, contribuindo assim igualmente 

para o funcionamento eficiente do mercado 

interno. 

O objetivo da presente diretiva é prevenir e 

reduzir de forma significativa o impacto 

no ambiente, mais particularmente no meio 

aquático e na saúde humana, de 

determinados produtos de plástico, bem 

como reforçar o papel de liderança da UE 

na promoção da transição para uma 

economia circular com modelos 

empresariais, produtos e materiais não 

tóxicos inovadores e sustentáveis, 

contribuindo assim igualmente para o 

funcionamento eficiente do mercado 

interno. 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para obter uma 

redução significativa do consumo dos 

produtos de plástico de utilização única 

enumerados na parte A do anexo no 

respetivo território até … [seis anos após a 

data-limite para a transposição da presente 

diretiva]. 

Os Estados-Membros devem, sem prejuízo 

do disposto no artigo 18.º da Diretiva 

94/62/CE, tomar as medidas necessárias 

para obter uma redução significativa do 

consumo dos produtos de plástico de 

utilização única enumerados na parte A do 

anexo no respetivo território até … [quatro 

anos após a data-limite para a transposição 

da presente diretiva]. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar a criação de regimes de 

responsabilidade alargada do produtor para 

todos os produtos de plástico de utilização 

única enumerados na parte E do anexo que 

sejam colocados no mercado da União, em 

conformidade com as disposições da 

Diretiva 2008/98/CE relativas à 

responsabilidade alargada do produtor. 

1. Os Estados-Membros devem criar 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor para os produtos de plástico de 

utilização única enumerados na parte E do 

anexo que sejam colocados no mercado da 

União, desde que estes não gerem 

distorções da concorrência e que os 

produtos importados e os produzidos na 

União sejam tratados da mesma forma no 

que respeita aos preços de mercado. Deve 

ser assegurada a conformidade com as 

disposições da Diretiva 2008/98/CE 

relativas à responsabilidade alargada do 

produtor. 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No que respeita aos regimes criados ao 

abrigo do n.º 1, os Estados-Membros 

devem garantir que os produtores dos 

produtos de plástico de utilização única 

enumerados na parte E do anexo cubram os 

No que respeita aos regimes criados ao 

abrigo do n.º 1, os Estados-Membros 

devem garantir que os produtores dos 

produtos de plástico de utilização única 

enumerados na parte E do anexo cubram os 
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custos da recolha de resíduos constituídos 

por esses produtos de plástico de utilização 

única e do seu posterior transporte e 

tratamento, incluindo os custos da limpeza 

do lixo e os custos das medidas de 

sensibilização a que se refere o artigo 10.º 

relativamente aos referidos produtos. 

custos necessários da recolha de resíduos 

constituídos por esses produtos de plástico 

de utilização única e do seu posterior 

transporte e tratamento, tal como se 

encontram definidos nos artigos 8.º e 8.º-

A da Diretiva 2008/98/CE, incluindo os 

custos da limpeza do lixo e os custos das 

medidas de sensibilização a que se refere o 

artigo 10.º relativamente aos referidos 

produtos. 

Justificação 

A luta contra o lixo deve ser um esforço partilhado entre as autoridades competentes, os 

produtores e os consumidores. O problema do lixo não poderá ser resolvido com pagamentos 

dos produtos para cobrir os custos de limpeza, mas sim com uma mudança de 

comportamento dos consumidores, conseguida através da educação e da aplicação da 

legislação em vigor. A prevenção da geração de lixo é muito mais eficaz. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Comissão publica orientações 

sobre a aplicações de medidas, incluindo 

a distribuição de custos no contexto da 

responsabilidade alargada do produtor, 

em conformidade com o presente artigo. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 4-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-B. A autoridade competente deve 

assegurar que os custos suportados pelos 

produtores relacionados com a 

responsabilidade alargada do produtor 

são proporcionados e são comunicados às 

entidades afetadas regularmente, de modo 

acessível e transparente. 
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Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Definir metas de recolha seletiva 

para os respetivos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor. 

b) Definir metas de recolha seletiva 

para os respetivos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor, ou 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Estabelecer sistemas de recolha de 

resíduos que tenham demonstrado ser 

eficazes e sejam considerados adequados 

para atingir os objetivos. 

 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros podem, 

nomeadamente, introduzir medidas de 

sensibilização sempre que adequado, as 

quais podem ser aplicadas, por exemplo, 

em escolas ou empresas. 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – título 
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Texto da Comissão Alteração 

Coordenação das medidas Coordenação das medidas entre os 

Estados-Membros 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 11.º-A 

 Coordenação das medidas a nível 

internacional 

 A Comissão, em cooperação com os 

Estados-Membros, deve procurar 

coordenar as medidas de redução do 

impacto de determinados produtos de 

plástico no ambiente e de apoio à 

transição para modelos económicos 

sustentáveis a nível internacional. 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão procederá a uma 

avaliação da presente diretiva até … [seis 

anos após a data-limite para a transposição 

da presente diretiva]. A avaliação basear-

se-á nas informações disponíveis, em 

conformidade com o artigo 13.º. Os 

Estados-Membros devem transmitir à 

Comissão todas as informações adicionais 

necessárias para efeitos da avaliação e da 

elaboração do relatório a que se refere o 

n.º 2. 

1. A Comissão procederá a uma 

avaliação da presente diretiva até … [cinco 

anos após a data-limite para a transposição 

da presente diretiva]. A avaliação basear-

se-á nas informações disponíveis, em 

conformidade com o artigo 13.º. Os 

Estados-Membros devem transmitir à 

Comissão todas as informações adicionais 

necessárias para efeitos da avaliação e da 

elaboração do relatório a que se refere o 

n.º 2. 
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Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) O impacto económico nos setores 

mais afetados pela presente diretiva e se o 

impacto económico e os custos de 

conformidade correspondem às projeções 

da avaliação de impacto da Comissão. 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 c-B) A aplicação da presente diretiva 

teve um impacto negativo na 

competitividade dos setores mais afetados 

pela presente proposta em relação aos 

seus concorrentes de países terceiros. 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Parte D – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

- Toalhetes húmidos, ou seja, 

toalhetes pré-humedecidos para higiene 

pessoal, uso doméstico e uso industrial 

- Toalhetes húmidos, ou seja, 

toalhetes pré-humedecidos para higiene 

pessoal, uso doméstico e uso industrial e 

papel higiénico pré-humedecido 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 - Produtos de tabaco com filtros e 
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filtros comercializados para uso em 

combinação com produtos de tabaco 

Justificação 

As beatas de cigarro são o segundo artigo mais encontrado nas praias, e uma única beata 

polui um mínimo de 500 litros de água. Por conseguinte, é muito importante que os 

consumidores estejam conscientes das consequências do gesto de atirar uma beata para o 

chão. 
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PPE Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana 

Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, 

Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen 

 

19 - 

ECR Pirkko Ruohonen-Lerner 

GUE/NGL Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas 

S&D Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, 

Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, 

Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira 

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato 

 

1 0 

VERTS/ALE Ernest Urtasun 

 

Legenda dos símbolos 

+ : votos a favor 

- : votos contra 

0 : abstenções 

 

 


