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PR_COD_1amCom 

 

 

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 proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à redução 

do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2018)0340), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º, n.º 1, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 

pela Comissão (C8-0218/2018), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2,  

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar e os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da 

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural, da Comissão das Pescas e da Comissão dos Assuntos Jurídicos 

(A8-0000/2018),  

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão e aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A elevada funcionalidade e o custo (1) A elevada funcionalidade e o custo 

                                                 
1 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0. 
2 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0. 
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relativamente baixo do plástico tornam este 

material cada vez mais omnipresente no 

quotidiano. A sua crescente utilização em 

aplicações de curta duração, as quais não 

são concebidas para serem reutilizadas ou 

recicladas de forma eficaz em termos de 

custos, tem tornado os respetivos padrões 

de produção e consumo cada vez mais 

ineficientes e lineares. Por conseguinte, no 

contexto do plano de ação para a economia 

circular32, a Comissão concluiu na 

estratégia europeia para os plásticos33 que, 

para alcançar um ciclo de vida dos 

plásticos verdadeiramente circular, importa 

combater o constante aumento da produção 

de resíduos de plástico e a sua fuga para o 

ambiente, em particular o meio marinho. 

relativamente baixo do plástico tornam este 

material cada vez mais omnipresente no 

quotidiano. A produção mundial de 

plástico aumentou acentuadamente, tendo 

atingido 348 milhões de toneladas em 

2017. A quota-parte europeia dessa 

produção representou 18,5 % 

(64,4 milhões de toneladas, o que 

constituiu um aumento de 3,4 % em 

relação à produção do ano anterior). A 

sua crescente utilização em aplicações de 

curta duração, as quais não são concebidas 

para serem reutilizadas ou recicladas de 

forma eficaz em termos de custos, tem 

tornado os respetivos padrões de produção 

e consumo cada vez mais ineficientes e 

lineares. Por conseguinte, no contexto do 

plano de ação para a economia circular32, a 

Comissão concluiu na estratégia europeia 

para os plásticos33 que, para alcançar um 

ciclo de vida dos plásticos verdadeiramente 

circular, importa combater o constante 

aumento da produção de resíduos de 

plástico e a sua fuga para o ambiente, em 

particular o meio marinho. 

__________________ __________________ 

32 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: «Fechar o ciclo – 

plano de ação da UE para a economia 

circular», COM(2015) 0614 final. 

32 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: «Fechar o ciclo – 

plano de ação da UE para a economia 

circular», COM(2015) 0614 final. 

33 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: «Uma Estratégia 

Europeia para os Plásticos na Economia 

Circular», COM(2018) 28 final. 

33 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: «Uma Estratégia 

Europeia para os Plásticos na Economia 

Circular», COM(2018) 28 final. 

Or. en 

Justificação 

Ainda que se trate de um problema mundial, a União Europeia deve assumir a sua 

responsabilidade e tornar-se um líder internacional na luta contra o lixo marinho. 
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Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) O plástico desempenha um papel 

útil na economia e proporciona aplicações 

essenciais em muitos setores. O plástico é 

particularmente utilizado nas embalagens 

(40 %) e no setor da construção (20 %). 

Regista-se também uma utilização 

considerável do plástico nos setores 

automóvel, elétrico, eletrónico e agrícola. 

No entanto, o impacto negativo 

significativo no ambiente, na saúde e na 

economia de determinados produtos de 

plástico exigem o estabelecimento de um 

quadro jurídico para reduzir esses efeitos 

indesejáveis, nomeadamente através de 

uma restrição à colocação no mercado de 

determinados produtos de utilização única 

para os quais já existem alternativas 

facilmente disponíveis. 

Or. en 

Justificação 

É importante salientar que não se trata, no caso presente, de uma proposta legislativa contra 

o plástico, que é um material que, tal como algumas outras invenções, revolucionou as 

nossas vidas. No entanto, o plástico está em todo o lado e os objetos de plástico descartáveis 

estão a asfixiar os nossos rios, mares e oceanos. São, por conseguinte, necessárias medidas 

urgentes a nível europeu, nomeadamente através de legislação. 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) As abordagens circulares que dão 

prioridade aos produtos reutilizáveis e aos 

sistemas de reutilização conduzirão a uma 

redução dos resíduos produzidos, estando 

este tipo de prevenção no topo da 

(2) As abordagens circulares que dão 

prioridade aos produtos reutilizáveis sem 

substâncias perigosas e aos sistemas de 

reutilização conduzirão a uma redução dos 

resíduos produzidos, estando este tipo de 
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hierarquia dos resíduos estabelecida no 

artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho34. Por 

outro lado, estas abordagens são 

coincidentes com o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 12 das 

Nações Unidas35, que visa garantir padrões 

de consumo e de produção sustentáveis. 

prevenção no topo da hierarquia dos 

resíduos estabelecida no artigo 4.º da 

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho34. Por outro lado, 

estas abordagens são coincidentes com o 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

12 das Nações Unidas35, que visa garantir 

padrões de consumo e de produção 

sustentáveis. 

__________________ __________________ 

34 Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 

19 de novembro de 2008, relativa aos 

resíduos e que revoga certas diretivas 

(JO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

34 Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 

19 de novembro de 2008, relativa aos 

resíduos e que revoga certas diretivas 

(JO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

35 Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 25 de setembro de 

2015. 

35 Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 25 de setembro de 

2015. 

Or. en 

Justificação 

O objetivo da presente diretiva é combater o impacto ambiental dos plásticos de utilização 

única. A fim de assegurar uma abordagem circular coerente, a diretiva deve promover 

alternativas aos plásticos descartáveis que não são tóxicos. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) O Conselho, na sua reunião de 25 

de junho de 2018, adotou conclusões 

sobre a execução do Plano de Ação da UE 

para a Economia Circular, apoiando 

claramente as ações empreendidas a nível 

europeu e mundial destinadas a restringir 

a utilização dos microplásticos que são 

adicionados deliberadamente aos 

produtos, bem como a utilização dos 

oxoplásticos na União e as ações previstas 

na Estratégia para os Plásticos com vista 

à redução dos microplásticos provenientes 
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dos têxteis, dos pneus dos automóveis e 

das fugas de granulados de pré-produção. 

Estão já em curso medidas na União, 

nomeadamente um processo no âmbito do 

Regulamento REACH, em cujo contexto a 

Comissão solicitou à Agência Europeia 

dos Produtos Químicos que elaborasse um 

dossiê nos termos do Anexo XV relativo às 

restrições à utilização de partículas de 

microplástico deliberadamente 

adicionadas aos produtos de qualquer tipo 

destinados aos consumidores ou para uso 

profissional. 

Or. en 

Justificação 

Atendendo a que muitos Estados-Membros já dispõem de legislação neste domínio, é 

importante que a UE tome medidas com base numa avaliação da ECHA e formule, até 2020, 

uma restrição à utilização de partículas de microplástico deliberadamente adicionadas a 

produtos destinados aos consumidores ou para uso profissional. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) A União deve adotar uma 

abordagem global do problema dos 

microplásticos e incentivar todos os 

produtores a limitar rigorosamente os 

microplásticos nas suas formulações, 

dedicando especial atenção aos 

fabricantes de têxteis e de pneus, uma vez 

que o vestuário de fibras sintéticas e os 

pneus constituem 63 % dos microplásticos 

que acabam diretamente no meio 

aquático. 

Or. en 

Justificação 

Embora os microplásticos (isto é, os plásticos com menos de 5 mm) não estejam incluídos no 

âmbito de aplicação e sejam objeto de medidas específicas no âmbito da Estratégia para os 
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Plásticos, é importante especificar que a União Europeia deve prever uma abordagem global 

para este problema, tendo em conta o impacto dos resíduos plásticos marinhos no ambiente, 

na fauna marítima e na saúde humana. 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

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 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 

e, potencialmente, 50 % de todos os 

objetos de plástico encontrados nessas 

praias. 

Or. en 

Justificação 

A alteração não carece de justificação. 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Com vista a definir claramente o 

âmbito de aplicação da diretiva, importa 

definir o termo «produto de plástico de 

utilização única». A definição deve excluir 

os produtos de plástico que são 

concebidos, projetados e colocados no 

mercado para perfazerem múltiplas 

viagens ou rotações no seu ciclo de vida 

mediante o reenchimento ou reutilização 

para o mesmo fim para o qual são 

concebidos. 

(9) Com vista a definir claramente o 

âmbito de aplicação da diretiva, importa 

definir o termo «produto de plástico de 

utilização única». A definição deve incluir 

os produtos descartáveis que são total ou 

parcialmente fabricados com plástico e 
que são concebidos, projetados ou 

colocados no mercado para serem 

utilizados uma única vez, ou que são 

efetivamente utilizados uma única vez 

antes de serem descartados. As 

características típicas dos produtos de 



 

PR\1155806PT.docx 11/43 PE623.714v01-00 

 PT 

utilização única são as seguintes: 

predisposição para se transformarem em 

resíduos e acabarem predominantemente 

no meio marinho; fase de utilização 

curta; consumo predominantemente fora 

de casa; existência de alternativas 

reutilizáveis ou que não sejam de plástico. 

Or. en 

Justificação 

Por motivos jurídicos e de clareza, é preferível uma definição positiva. Será igualmente 

vantajoso que os consumidores e os produtores disponham de critérios claros para 

determinar se um artigo pode ser considerado ou não um produto de plástico de utilização 

única. 

 

Alteração  8 

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 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, 

à semelhança das medidas tomadas no 

âmbito da Diretiva 94/62/CE, com a 

redação que lhe foi dada pela Diretiva 

(UE) 2015/72043-A, 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 visar o nível máximo de 

ambição para estas medidas, as quais 

devem ser proporcionais à gravidade do 
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risco de poluição marinha dos vários 

produtos e utilizações abrangidos pelo 

objetivo de redução global. 

 __________________ 

 43-A Diretiva (UE) 2015/720 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 29 de abril  de 2015, que altera a 

Diretiva 94/62/CE no que diz respeito à 

redução do consumo de sacos de plástico 

leves (JO L 115 de 6.5.2015, p. 11). 

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. 

Or. en 

Justificação 

É oportuno salientar que os Estados-Membros têm, de facto, a possibilidade de orientar as 

suas medidas e que estas devem ser proporcionais à gravidade do risco de deposição no meio 

marinho, devendo ser conferida prioridade aos casos mais graves. 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) Os filtros dos produtos do tabaco 

estão em segundo lugar na hierarquia dos 

produtos de plástico de utilização única 

mais poluidores. Embora a quota de 

mercado dos filtros dos produtos do 

tabaco em celulose de origem vegetal 

pareça estar a aumentar, há dúvidas 

quanto ao grau de aceitação das 
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alternativas disponíveis. Além disso, não 

podemos ignorar o enorme impacto 

ambiental dos produtos do tabaco com 

filtro, uma vez que o filtro pode 

fragmentar-se em pequenos pedaços de 

plástico. Os filtros de tabaco usados 

contêm, além do mais, numerosas 

substâncias químicas tóxicas para o 

ambiente, pelo menos 50 das quais são 

agentes cancerígenos conhecidos para o 

ser humano, bem como metais pesados, 

que podem sair do filtro e poluir o meio 

terrestre, aéreo e marinho circundante. 

Para fazer face à questão da remoção dos 

resíduos após o consumo e da sua 

eliminação responsável, é necessária uma 

vasta gama de medidas para os produtos 

do tabaco com filtro, que vão desde a 

responsabilidade alargada do produtor a 

uma redução dos filtros de utilização 

única descartáveis. 

Or. en 

Justificação 

De acordo com os dados fornecidos pela Comissão Europeia, os filtros dos produtos do 

tabaco ocupam o segundo lugar na hierarquia dos plásticos de utilização única que 

contribuem para o lixo marinho, após as garrafas de plástico. Considerando que, na 

proposta da Comissão, as disposições relativas aos filtros dos produtos do tabaco consistem 

na responsabilidade alargada dos fabricantes de tabaco e em medidas de sensibilização, a 

proposta deve ser alterada com a definição de objetivos de redução do consumo para os 

filtros dos cigarros. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 12-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-B) A Diretiva 94/62/CE, com a 

redação que lhe foi dada pela Diretiva 

(UE) 2015/720, estabelece a obrigação de 

a Comissão proceder, até maio de 2017, a 

uma revisão legislativa das medidas 

destinadas a reduzir o consumo de sacos 

de plástico muito leves, com base no 
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impacto do seu ciclo de vida. Até à data, a 

Comissão não efetuou essa revisão. 

Atendendo à grande probabilidade de 

dispersão no ambiente desses sacos de 

plástico, é adequado introduzir medidas 

destinadas a restringir a sua colocação no 

mercado, exceto para utilizações que 

sejam absolutamente necessárias. Os 

sacos de plástico muito leves não devem 

ser colocados no mercado como 

embalagens para alimentos a granel, 

exceto quando sejam necessários por 

razões de higiene, tais como as 

embalagens de alimentos húmidos (como 

a carne ou o peixe crus ou os produtos 

lácteos). As disposições em vigor 

introduzidas pela Diretiva (UE) 2015/720 

continuam a ser aplicáveis aos sacos de 

plástico muito leves aos quais esta 

restrição de comercialização não se 

aplica. 

Or. en 

Justificação 

A legislação relativa à redução dos sacos de plástico deixou em aberto as medidas para 

reduzir os sacos de plástico muito leves, objeto de uma cláusula de revisão. A presente 

proposta oferece a oportunidade de avançar com medidas relativas a estes sacos, que têm um 

elevado risco de dispersão no ambiente e para os quais existem alternativas. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) As cápsulas e tampas provenientes 

de recipientes para bebidas e com um teor 

significativo de plástico estão entre os 

artigos de plástico de utilização única 

descartados mais encontrados nas praias da 

União. Por conseguinte, a colocação no 

mercado de recipientes para bebidas que 

constituam produtos de utilização única 

apenas deverá ser permitida na condição de 

estes satisfazerem requisitos específicos de 

(13) As cápsulas e tampas provenientes 

de recipientes para bebidas e com um teor 

significativo de plástico estão entre os 

artigos de plástico de utilização única 

descartados mais encontrados nas praias da 

União. Por conseguinte, a colocação no 

mercado de recipientes para bebidas que 

constituam produtos de utilização única 

apenas deverá ser permitida na condição de 

estes satisfazerem requisitos específicos de 



 

PR\1155806PT.docx 15/43 PE623.714v01-00 

 PT 

conceção que reduzam a fuga de cápsulas e 

tampas dos recipientes para o ambiente. 

Em relação aos recipientes para bebidas 

que constituam produtos de utilização 

única e embalagens, este requisito vem 

somar-se aos requisitos essenciais quanto à 

composição e à natureza das embalagens 

reutilizáveis e valorizáveis, incluindo as 

recicláveis, dispostos no anexo II da 

Diretiva 94/62/CEE. Com vista a facilitar a 

conformidade com o requisito de conceção 

de produtos e assegurar o bom 

funcionamento do mercado interno, é 

necessário desenvolver uma norma 

harmonizada, a adotar nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho45, 

sendo que o cumprimento desta norma 

deveria permitir a presunção de 

conformidade com esses requisitos. Deve 

ser previsto tempo suficiente para a 

elaboração de uma norma harmonizada e 

para que os produtores adaptem as 

respetivas cadeias de produção, passando a 

aplicar o requisito de conceção de 

produtos. 

conceção que reduzam a fuga de cápsulas e 

tampas dos recipientes para o ambiente. 

Em relação aos recipientes para bebidas 

que constituam produtos de utilização 

única e embalagens, este requisito vem 

somar-se aos requisitos essenciais quanto à 

composição e à natureza das embalagens 

reutilizáveis e valorizáveis, incluindo as 

recicláveis, dispostos no anexo II da 

Diretiva 94/62/CEE. Com vista a facilitar a 

conformidade com o requisito de conceção 

de produtos e assegurar o bom 

funcionamento do mercado interno, é 

necessário desenvolver uma norma 

harmonizada, a adotar nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, sendo 

que o cumprimento desta norma deveria 

permitir a presunção de conformidade com 

esses requisitos. Deve ser previsto tempo 

suficiente para a elaboração de uma norma 

harmonizada e para que os produtores 

adaptem as respetivas cadeias de produção, 

passando a aplicar o requisito de conceção 

de produtos. A fim de assegurar a 

utilização circular dos plásticos, é 

necessário salvaguardar a difusão dos 

materiais reciclados no mercado. É, por 

conseguinte, adequado introduzir um 

requisito relativo a um teor mínimo 

obrigatório de plásticos reciclados em 

determinados produtos. 

Consequentemente, até 2025, os 

recipientes para bebidas que sejam 

produtos de plástico de utilização única só 

deverão poder ser colocados no mercado 

se forem feitos com, pelo menos, 25 % de 

material reciclado. 

__________________ __________________ 

45 Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de outubro de 2012, relativo à 

normalização europeia, que altera as 

Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 

Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 

2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 

45 Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de outubro de 2012, relativo à 

normalização europeia, que altera as 

Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 

Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 

2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
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Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 

do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho (JO 

L 316 de 14.11.2012, p. 12). 

Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 

do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho (JO 

L 316 de 14.11.2012, p. 12). 

Or. en 

Justificação 

Muitos operadores do setor alimentar e das bebidas comprometeram-se a produzir garrafas 

de plástico que contenham pelo menos 25 % de plásticos reciclados. É importante apoiar este 

compromisso assumido pela indústria, que participa diretamente na solução global para o 

grande problema do lixo marinho. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) A conceção ecológica de plásticos 

e de produtos de plástico que tenham em 

conta os requisitos de reutilização e 

reciclagem desde a fase de conceção é 

fundamental para a economia circular e 

contribuirá para a redução do lixo. Por 

conseguinte, é importante que o princípio 

da conceção ecológica seja alargado de 

molde a incluir todos os grupos de 

produtos através de uma regulamentação 

adequada dos produtos. Nesta ótica, as 

medidas previstas na presente diretiva 

devem ser completadas através de uma 

revisão e de um reforço dos requisitos 

essenciais estabelecidos na Diretiva 

94/62/CE, com a redação que lhe foi dada 

pela Diretiva (UE) 2018/8521-A. Para o 

efeito, até ao final de 2020, a Comissão 

deverá apresentar uma proposta que 

tenha em conta as propriedades relativas 

dos diferentes materiais de embalagem 

com base em avaliações do ciclo de vida, 

abordando especificamente a prevenção e 

a conceção para a circularidade.  

 ______________ 

 1-A Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 

2018, que altera a Diretiva 94/62/CE 

relativa a embalagens e resíduos de 

embalagens (JO L 150 de 14.6.2018, p. 

141). 

Or. en 

Justificação 

Um dos principais objetivos a atingir é a inovação na conceção dos produtos para evitar os 

resíduos de plástico. 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Determinados produtos de plástico 

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. 

(14) Determinados produtos de plástico 

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. 

Além disso, podem causar danos 

substanciais às redes de esgotos 

obstruindo as bombas e entupindo os 

canos. 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 e económicos negativos do lixo 

resultantes de uma eliminação incorreta. A 

Comissão deve ter em conta os acordos 

setoriais voluntários concluídos para 

estabelecer normas claras em matéria de 

rotulagem destinadas a indicar aos 

consumidores, nomeadamente através de 

um logótipo, se o produto é reciclável ou 

não. A Comissão deve ficar habilitada a 

estabelecer um modelo harmonizado de 
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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. 

Or. en 

Justificação 

Vários plásticos de utilização única, como toalhetes húmidos, filtros para produtos do tabaco 

e cotonetes, podem acabar na rede de esgotos devido a práticas de eliminação incorretas. Na 

maior parte dos casos, as estações de recolha e tratamento de águas residuais removem os 

plásticos de utilização única. No entanto, os descarregadores de tempestade podem provocar 

uma descarga direta, fazendo com que uma parte destes plásticos possa atingir massas de 

água, com um impacto ambiental negativo. Ver igualmente a justificação da alteração 

referente ao artigo 7.º, n.º 2. 

 

Alteração  14 

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 

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. 

(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 

dos resíduos e da limpeza do lixo, aos 

quais deve ser aplicada a responsabilidade 

partilhada, bem como os custos das 

medidas de sensibilização destinadas a 

prevenir e reduzir o lixo causado por esses 

produtos, combatendo os comportamentos 

incorretos dos consumidores. 

Or. en 

Justificação 

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 8.º, n.º 2. 
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Alteração  15 

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. Por 

outro lado, o Regulamento (CE) 

n.º 1224/2009 do Conselho já prevê 

algumas medidas, nomeadamente a 

obrigação que incumbe ao capitão de um 

navio de pesca da União de comunicar, 

no prazo de 24 horas, à autoridade 

competente do seu Estado-Membro de 

pavilhão as eventuais perdas de artes de 

pesca que não possam ser recuperadas. 

No entanto, o Regulamento (CE) 

n.º 1224/2009 não prevê o controlo dessas 

perdas de artes de pesca de uma forma 

coerente. Além disso, 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 
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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. Os referidos sistemas devem 

prever contribuições financeiras 

moduladas para as artes de pesca 

concebidas para serem reutilizadas e 

recicladas, em conformidade com os 

requisitos da Diretiva 2008/98/CE. 

__________________ __________________ 

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. 

Or. en 

Justificação 

A proposta visa complementar e reforçar a atual legislação europeia em matéria de artes de 

pesca, não só através do fornecimento de dados sobre a perda de artes de pesca, mas também 

mediante a introdução da responsabilidade alargada do produtor em relação às artes de 

pesca que contenham plástico. 

 

Alteração  16 

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-

(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 e das alternativas já 
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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. 

disponíveis no mercado. 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. 

Or. en 

Justificação 

Se a União Europeia pretende reduzir a utilização de produtos de plástico de utilização 

única, os consumidores devem ser mais bem informados sobre as alternativas existentes. 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A Diretiva 2008/98/CE estabelece 

requisitos mínimos gerais relativos aos 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor, que devem ser aplicáveis aos 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor previstos na presente diretiva. No 

entanto, a presente diretiva define 

requisitos adicionais de responsabilidade 

alargada do produtor, por exemplo, a 

obrigação de os fabricantes de 

determinados produtos de plástico de 

utilização única cobrirem os custos da 

limpeza do lixo. 

(19) A Diretiva 2008/98/CE estabelece 

requisitos mínimos gerais relativos aos 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor, que devem ser aplicáveis aos 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor previstos na presente diretiva. No 

entanto, a presente diretiva define 

requisitos adicionais de responsabilidade 

alargada do produtor, por exemplo, a 

obrigação de os fabricantes de 

determinados produtos de plástico de 

utilização única cobrirem os custos das 

medidas de sensibilização. 

Or. en 
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Justificação 

Esta legislação deve estabelecer disposições em matéria de responsabilidade partilhada, a 

fim de cobrir os custos da limpeza do lixo devido a comportamentos incorretos dos 

consumidores. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) As garrafas para bebidas que 

constituem produtos de plástico de 

utilização única figuram entre as unidades 

de lixo marinho mais encontradas nas 

praias da União. Trata-se de uma 

consequência da falta de eficácia dos 

sistemas de recolha seletiva e da 

participação reduzida dos consumidores 

nestes sistemas. Afigura-se necessário 

promover sistemas de recolha seletiva mais 

eficientes e, por conseguinte, deverá ser 

fixada uma meta mínima de recolha 

seletiva para as garrafas para bebidas que 

constituam produtos de plástico de 

utilização única. A fim de cumprir essa 

meta mínima, os Estados-Membros 

poderão fixar metas de recolha seletiva 

para garrafas para bebidas que constituam 

produtos de plástico de utilização única no 

âmbito dos regimes de responsabilidade 

alargada do produtor, estabelecer sistemas 

de reembolso de depósitos ou adotar 

qualquer outra medida que considerem 

apropriada. Estas ações terão um impacto 

direto positivo nas taxas de recolha, na 

qualidade do material recolhido e na 

qualidade dos materiais reciclados, gerando 

oportunidades para o setor da reciclagem e 

o mercado de materiais reciclados. 

(20) As garrafas para bebidas (com 

cápsulas e tampas) que constituem 

produtos de plástico de utilização única 

figuram entre as unidades de lixo marinho 

mais encontradas nas praias da União. 

Trata-se de uma consequência da falta de 

eficácia dos sistemas de recolha seletiva e 

da participação reduzida dos consumidores 

nestes sistemas. Afigura-se necessário 

promover sistemas de recolha seletiva mais 

eficientes e, por conseguinte, deverá ser 

fixada uma meta mínima de recolha 

seletiva para as garrafas para bebidas que 

constituam produtos de plástico de 

utilização única. A fim de cumprir essa 

meta mínima, os Estados-Membros 

poderão fixar metas de recolha seletiva 

para garrafas para bebidas que constituam 

produtos de plástico de utilização única no 

âmbito dos regimes de responsabilidade 

alargada do produtor, estabelecer sistemas 

de reembolso de depósitos ou de recolha 

automática ou adotar qualquer outra 

medida que considerem apropriada. O 

objetivo mínimo de recolha deve ser 

acompanhado de um requisito que preveja 

um teor específico de material reciclado 

para garrafas de plástico, a fim de 

assegurar que o aumento dos plásticos 

recolhidos seja reutilizado ou reciclado e, 

deste modo, reintroduzido na economia 

circular. Estas ações terão, assim, um 

impacto direto positivo nas taxas de 

recolha e de reciclagem, na qualidade do 

material recolhido e na qualidade dos 
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materiais reciclados, gerando novas 

oportunidades para o setor da reciclagem e 

o mercado de materiais reciclados. 

Or. en 

Justificação 

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 9.º. 

 

Alteração  19 

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 levar a 

União a participar na resolução do 

problema da poluição marinha causada 

pelo plástico, mediante a prevenção e 

redução do impacto no ambiente, mais 

particularmente no meio aquático, e na 

saúde humana de determinados produtos de 

plástico, bem como mediante a promoção 

da transição para uma economia circular 

com modelos empresariais, produtos e 

materiais inovadores, contribuindo assim 

igualmente para o funcionamento eficiente 

do mercado interno. 

Or. en 

Justificação 

O objetivo da proposta deve ser mais visível: a União Europeia tem uma responsabilidade 

relativamente pequena na geração de lixo marinho à escala planetária, na medida em que 

consome cerca de 16 % dos plásticos de utilização única a nível mundial. No entanto, pode 

desempenhar um papel importante na obtenção de uma solução e no lançamento de um 

círculo virtuoso dando o exemplo. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2) «Produto de plástico de utilização 

única», um produto fabricado total ou 

parcialmente a partir de plástico e que não 

é concebido, projetado ou colocado no 

mercado para perfazer múltiplas viagens 

ou rotações no seu ciclo de vida mediante 

a sua devolução ao produtor para 

reenchimento ou a sua reutilização para o 

mesmo fim para o qual foi concebido; 

2) «Produto de plástico de utilização 

única», um produto fabricado total ou 

parcialmente a partir de plástico e que é 

concebido, projetado ou colocado no 

mercado para ser utilizado uma única vez, 

ou que é efetivamente utilizado uma única 

vez antes de ser eliminado; 

Or. en 

Justificação 

Uma definição positiva traz clareza jurídica, o que não acontece com uma definição por 

defeito. São contempladas duas hipóteses: 1) produtos concebidos para serem utilizados uma 

única vez (mesmo que sejam efetivamente reutilizados várias vezes) e 2) produtos que 

poderiam ser utilizados várias vezes, mas que na prática são utilizados uma única vez. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A) «Sacos de plástico muito leves», os 

sacos de plástico muito leves a que se 

refere o artigo 3.º, n.º 1-D, da Diretiva 

94/62/CE; 

Or. en 

Justificação 

Esta definição remete para as alterações que introduzem esta categoria de produtos no 

âmbito de aplicação da diretiva, mais especificamente no artigo 5.º relativo às restrições à 

colocação no mercado. 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo) 



 

PR\1155806PT.docx 25/43 PE623.714v01-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

 14-A) «Produtos do tabaco», os produtos 

do tabaco a que se refere o artigo 2.º, 

ponto 4, da Diretiva 2014/40/UE; 

Or. en 

Justificação 

Esta definição remete para a alteração que adita esta categoria de produtos ao artigo 4.º da 

diretiva relativa à redução do consumo. Existem alternativas viáveis que têm potencial para 

substituir os filtros do tabaco à base de celulose que contêm plástico. Estas alternativas são 

respeitadoras do ambiente e biodegradáveis. Contudo, ainda não foram adotadas pela 

indústria tabaqueira. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

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 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]. Os Estados-Membros 

devem adotar planos para alcançar esta 

redução, incluindo objetivos quantitativos 

específicos de redução e as medidas 

tomadas. Os planos devem ser 

apresentados à Comissão e atualizados 

sempre que necessário. A Comissão pode 

formular recomendações sobre os planos 

adotados. 

Or. en 

Justificação 

O calendário fixado para os Estados-Membros inspira-se no estabelecido na diretiva de 29 

de abril de 2015 relativa aos sacos de plástico leves. Preveem-se, contudo, ajustamentos, com 

um calendário mais flexível, para ter em conta a atual escassez de dados dos Estados-
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Membros no que respeita às medidas de redução do consumo de recipientes para alimentos e 

de chávenas de plástico. Quatro anos é um prazo suficiente para permitir aos Estados-

Membros alcançar objetivos de redução precisos no seu território para os produtos referidos 

no artigo 4.º. 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão pode adotar um ato de 

execução que estabeleça a metodologia de 

cálculo e verificação da redução 

significativa do consumo dos produtos de 

plástico de utilização única a que se refere 

o n.º 1. O referido ato de execução é 

adotado pelo procedimento de exame a que 

se refere o artigo 16.º, n.º 2. 

2. Até ... [12 meses antes da data-

limite para a transposição da presente 

diretiva], a Comissão deve adotar um ato 

de execução que estabeleça a metodologia 

de cálculo e verificação da redução 

significativa do consumo dos produtos de 

plástico de utilização única a que se refere 

o n.º 1.O referido ato de execução é 

adotado pelo procedimento de exame a que 

se refere o artigo 16.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

Para a correta realização do objetivo de redução, é necessário um ato de execução que 

estabeleça a metodologia. 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 4.º-A 

 Redução dos resíduos pós-consumo dos 

produtos do tabaco 

 Os Estados-Membros devem adotar as 

seguintes medidas para reduzir a poluição 

causada pelos resíduos dos produtos do 

tabaco, em especial pelos filtros de 

produtos do tabaco que contêm plástico: 

 a)  Adoção e aplicação da 
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responsabilidade alargada do produtor, 

em conformidade com o artigo 8.º, 

exigindo que os produtores de produtos do 

tabaco financiem organizações de gestão 

instituídas e administradas de forma 

independente do produtor, a fim de 

prevenir, reduzir e atenuar os resíduos 

dos produtos do tabaco, em especial os 

resíduos de produtos de plástico de 

utilização única, incluindo os filtros, que 

sejam componentes de produtos do tabaco 

ou comercializados para serem utilizados 

com esses produtos, bem como, sempre 

que possível, outras fases do ciclo de vida 

do tabaco; 

 b)  Definição de metas de redução dos 

filtros de plástico dos produtos do tabaco, 

a fim de limitar os resíduos pós-consumo 

da seguinte forma: 50 % até 2025 e 80 % 

até 2030, em comparação com os níveis de 

2014, com o objetivo de substituir estes 

filtros por filtros alternativos 

respeitadores do ambiente; 

 c)  Inclusão na legislação em vigor e 

nas políticas fiscais aplicáveis aos 

produtos e às vendas de tabaco de 

medidas destinadas a reduzir 

progressivamente os produtos de plástico 

de utilização única contidos nos produtos 

do tabaco ou comercializados para serem 

utilizados com esses produtos, 

nomeadamente os filtros; 

 d)  Adoção de medidas legislativas e 

de outras medidas económicas para fazer 

face aos danos ambientais. 

Or. en 

Justificação 

De acordo com os dados fornecidos pela Comissão Europeia, os filtros dos produtos do 

tabaco ocupam o segundo lugar na hierarquia dos plásticos de utilização única que 

contribuem para a poluição do meio marinho, após as garrafas de plástico. Como as únicas 

disposições da proposta da Comissão referentes aos produtores de tabaco são a 

responsabilidade alargada e as medidas de sensibilização, o relator pretende ir mais longe, 

pelo que sugere uma vasta gama de medidas, tais como os objetivos de redução do consumo 

para os filtros dos produtos do tabaco. 
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Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os produtos de plástico de 

utilização única enumerados na parte C do 

anexo e que possuam cápsulas e tampas 

com um teor significativo de plástico 

apenas possam ser colocados no mercado 

se as cápsulas e tampas permanecerem 

fixadas ao recipiente durante a fase de 

utilização prevista do produto. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os produtos de plástico de 

utilização única enumerados na parte C do 

anexo e que possuam cápsulas e tampas 

com um teor significativo de plástico 

apenas possam ser colocados no mercado 

se as cápsulas e tampas permanecerem 

fixadas ao recipiente durante a fase de 

utilização prevista do produto. A título de 

derrogação, no caso das bebidas 

gaseificadas não é obrigatório que as 

cápsulas e tampas permaneçam fixadas 

ao recipiente, sem prejuízo do 

procedimento de avaliação e de revisão a 

que se refere o artigo 15.º. 

Or. en 

Justificação 

Para algumas aplicações, existem cápsulas e tampas que permanecem fixadas à garrafa, mas 

a avaliação de impacto da Comissão não determinou se são adequadas para todos os 

«recipientes para bebidas». Por exemplo, não existem atualmente soluções para as bebidas 

gaseificadas porque as que existem não permitem uma despressurização adequada. 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem velar 

por que, até 2025, os produtos referidos 

no n.º 1 sejam fabricados com um teor de, 

pelo menos, 25 % de material reciclado. 

 Até 2022, a Comissão deve adotar atos de 

execução que estabeleçam a metodologia 

para o cálculo do teor de material 
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reciclado. Estes atos de execução devem 

ser adotados de acordo com o 

procedimento de exame enunciado no 

artigo 16.º, n.º 2, da presente diretiva. 

Or. en 

Justificação 

Muitos operadores do setor alimentar e das bebidas comprometeram-se a produzir garrafas 

de plástico que contenham pelo menos 25 % de plásticos reciclados. É importante apoiar este 

compromisso assumido pela indústria, que participa diretamente na solução global para o 

grande problema do lixo marinho. 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) A presença de plásticos no produto. c) A presença de plásticos no produto 

e, se for caso disso, a disponibilidade de 

alternativas; 

Or. en 

Justificação 

Informação importante que pode influenciar a escolha dos consumidores. 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) A presença no produto de 

substâncias que suscitam elevada 

preocupação (SVHC) que figuram na lista 

de autorização REACH. 

Or. en 
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Justificação 

É importante informar os consumidores sobre a presença de substâncias tóxicas no produto. 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Até … [12 meses antes da data-

limite para a transposição da presente 

diretiva], a Comissão adota um ato de 

execução que estabelece as especificações 

relativas à marcação a que se refere o n.º 1. 

O referido ato de execução é adotado pelo 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 16.º, n.º 2. 

2. Até... [12 meses antes da data-

limite de transposição da presente diretiva], 

a Comissão adota um ato de execução que 

estabelece as especificações relativas à 

marcação a que se refere o n.º 1 e, neste 

contexto, tem em conta os acordos 

setoriais voluntários que estabelecem 

normas claras em matéria de rotulagem 

que indiquem aos consumidores, 

mediante um logótipo, se o produto é 

reciclável ou não. O referido ato de 

execução é adotado pelo procedimento de 

exame a que se refere o artigo 16.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

Na análise que efetuar antes da publicação do seu ato de execução, a Comissão deve ter em 

conta os acordos voluntários concluídos em determinados setores industriais em prol de uma 

marcação clara e legível, como é o caso, por exemplo, dos toalhetes húmidos. 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 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 

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 
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responsabilidade alargada do produtor. responsabilidade alargada do produtor. No 

que diz respeito aos produtos de plástico 

de utilização única abrangidos pela 

Diretiva 94/62/CE, os Estados-Membros 

devem velar por que os regimes de 

responsabilidade alargada do produtor 

sejam estabelecidos até 31 de dezembro de 

2024. 

Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar a clareza jurídica, o prazo para a introdução de regimes de RAP para as 

embalagem nos casos em que tais sistemas ainda não existam deve ser alinhado com o 

calendário aplicável no âmbito da Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens, conforme 

acordado no contexto da recente revisão da legislação da UE relativa aos resíduos (pacote 

de economia circular) e estabelecido na Diretiva (UE) 2018/852. 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os custos a cobrir não devem exceder os 

custos que são necessários para a 

prestação dos serviços de um modo 

economicamente eficiente e devem ser 

estabelecidos de forma transparente entre 

os intervenientes em causa. Os custos da 

limpeza do lixo devem limitar-se às 

atividades normais habitualmente 

realizadas pelas autoridades públicas ou 

em seu nome e não devem abranger o lixo 

que tenha sido retirado do mar ou dos 

rios. A Comissão, em consulta com os 

Estados-Membros, deve publicar 

orientações sobre a repartição dos custos 

da limpeza do lixo no âmbito dos regimes 

de responsabilidade alargada do produtor. 

Or. en 

Justificação 

Com esta proposta, a Comissão vai além do princípio do «poluidor-pagador» e torna o 
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fabricante do produto unicamente responsável pelo transporte, pelo tratamento e pela 

limpeza dos resíduos descartados no mar e nas praias. O relator considera que a 

responsabilidade financeira deve ser partilhada, de molde a cobrir os custos da limpeza do 

lixo devido a comportamentos incorretos dos consumidores. 

 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar a criação de regimes de 

responsabilidade alargada do produtor para 

as artes de pesca que contêm plástico 

colocadas no mercado, em conformidade 

com as disposições da Diretiva 2008/98/CE 

relativas à responsabilidade alargada do 

produtor. 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar a criação de regimes de 

responsabilidade alargada do produtor para 

as artes de pesca que contêm plástico 

colocadas no mercado, em conformidade 

com as disposições da Diretiva 2008/98/CE 

relativas à responsabilidade alargada do 

produtor. Os Estados-Membros devem 

velar por que os regimes de 

responsabilidade alargada do produtor 

permitam realizar um objetivo de 

reciclagem de, pelo menos, 15 % para as 

artes de pesca até 2025. Para alcançar 

este objetivo, os Estados-Membros podem 

exigir adicionalmente que os regimes, 

inter alia: 

 a)  Instituam sistemas de reembolso 

de depósitos para incentivar a devolução 

de artes de pesca velhas, abandonadas ou 

inutilizáveis, exceto nos pequenos portos 

sem pessoal ou nos portos situados em 

zonas remotas;  

 b)  Prevejam programas de controlo, 

seguimento e comunicação; e 

 c)  Cubram as operações de 

recuperação. 

Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar uma redução tão eficaz quanto possível do lixo marinho proveniente de 

artes de pesca que contenham plásticos, os Estados-Membros devem ser obrigados a 

introduzir regimes de responsabilidade alargada do produtor (RAP) para as artes de pesca 

que contenham plásticos, incluindo um objetivo de reciclagem de 15 % para as artes de pesca 
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até 2025. Trata-se de um objetivo realizável, tendo em conta as melhores práticas da 

Islândia, que em 2006 previa um objetivo de reciclagem para as redes de 45 %, o qual se 

estima hoje em 85 % para a recuperação de redes e cabos. 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Estabelecer sistemas de reembolso 

de depósitos; 

a) Estabelecer sistemas de reembolso 

de depósitos ou sistemas de recolha 

automática, ou 

Or. en 

Justificação 

Não se deve antecipar a escolha de um sistema de reembolso de depósitos por parte dos 

Estados-Membros ou das regiões. Existem outros sistemas, tais como uma recolha 

automática com um bónus de devolução, sob a forma de um vale de aquisição ou de um 

desconto para o consumidor. 

 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) O impacto da eliminação incorreta 

desses produtos na rede de esgotos. 

Or. en 

Justificação 

A rede de esgotos não é apenas uma via potencial para a descarga de plásticos de utilização 

única no ambiente. Também pode ser consideravelmente danificada com a eliminação 

inadequada de resíduos. Os consumidores devem do facto ser informados. 

 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Os dados relativos à colocação no 

mercado e à recolha seletiva dos produtos 

enumerados na parte F do anexo, a fim de 

mostrar os progressos realizados na 

realização do objetivo estabelecido no 

artigo 9.º; 

Or. en 

Justificação 

Para avaliar a realização do objetivo relativo à recolha seletiva, é necessário recolher os 

dados pertinentes. 

 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-B) As quantidades de lixo marinho 

provenientes de produtos abrangidos pela 

presente diretiva, a fim de controlar os 

efeitos das medidas tomadas; 

Or. en 

Justificação 

Há que atribuir prioridade ao controlo das quantidades de lixo marinho provenientes de 

produtos abrangidos pela presente diretiva. 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-C) Os dados relativos aos produtos de 

plástico de utilização única enumerados 

nas partes E e G do anexo que são 

colocados anualmente no mercado da 

União, a fim de verificar o seu consumo 
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na União; 

Or. en 

Justificação 

A alteração não carece de justificação. 

 

Alteração  39 

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. 

Or. en 

Justificação 

Cinco anos é um período suficiente para a Comissão proceder à avaliação, e revisão se for 

caso disso, da diretiva com base nos relatórios a apresentar pelos Estados-Membros com os 

principais dados relativos aos artigos de plástico de utilização única abrangidos pela 

diretiva, em particular os que estão sujeitos às medidas de redução do consumo previstas no 

artigo 4.º. 

 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Foram realizados progressos 

científicos e técnicos suficientes e se foram 

elaborados critérios ou uma norma para a 

biodegradabilidade no meio marinho 

c) Foram realizados progressos 

científicos e técnicos suficientes e se foram 

elaborados critérios ou uma norma para a 

biodegradabilidade e a desintegração no 
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aplicáveis aos produtos de plástico de 

utilização única abrangidos pela presente 

diretiva e aos seus substitutos de utilização 

única, com vista a determinar quais os 

produtos que já não devem ser objeto das 

restrições à colocação no mercado, se for 

caso disso. 

meio marinho aplicáveis aos produtos de 

plástico de utilização única abrangidos pela 

presente diretiva e aos seus substitutos de 

utilização única. 

Or. en 

Justificação 

O que está em causa não é apenas conhecer a biodegradabilidade de um plástico descartável 

no mar, para o que não existem estudos científicos conclusivos que tenham em conta o 

impacto da biodegradabilidade das correntes marinhas, do sal e da profundidade do fundo 

marinho, mas também ter em conta a desintegração dos plásticos de utilização única antes de 

atingirem os rios, os mares e os oceanos. 

 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte A – travessão 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Produtos do tabaco com filtros que 

contenham plástico e filtros que 

contenham plástico comercializados para 

serem utilizados em combinação com 

produtos do tabaco 

Or. en 

Justificação 

Ver justificação da alteração 9 (considerando 12-A) e da alteração 31 (novo artigo 8.º-A). 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte B – travessão 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 – Sacos de plástico muito leves, na 

aceção do artigo 3.º, n.º 1-D, da Diretiva 

94/62/CE, exceto se necessários por 



 

PR\1155806PT.docx 37/43 PE623.714v01-00 

 PT 

razões de higiene 

Or. en 

Justificação 

A diretiva em vigor relativa aos sacos de plástico leves (Diretiva (UE) 2015/720) não contém 

medidas obrigatórias destinadas a reduzir os sacos de plástico ultraleves com uma parede de 

espessura inferior a 15 μm. Tendo em conta o êxito da aplicação desta diretiva e a rápida 

evolução do comportamento dos consumidores na maioria dos Estados-Membros em que os 

sacos de plástico passaram a ser pagos no ponto de venda, deve prever-se uma clara 

proibição para a categoria de sacos de plástico muito leves, com exceção dos que 

desempenham uma função higiénica no transporte do supermercado para casa. 

 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 – Pacotes de batatas fritas e de 

guloseimas 

Or. en 

Justificação 

Relativamente aos pacotes de batatas fritas e de guloseimas, em quarto lugar na classificação 

dos elementos mais comuns encontrados nos mares europeus, os legisladores podem 

estabelecer requisitos de marcação como medidas adicionais em relação às já previstas na 

proposta legislativa, ou seja, a responsabilidade alargada do produtor e as campanhas de 

sensibilização. 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte E – travessão 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

— Produtos do tabaco com filtros e 

filtros comercializados para uso em 

combinação com produtos do tabaco 

— Produtos do tabaco com filtros que 

contenham plástico e filtros que 

contenham plástico comercializados para 

uso em combinação com produtos do 

tabaco 
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Or. en 

Justificação 

Ver a justificação da alteração 9 (considerando 12-A). 

 

Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte G – travessão 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

— Sacos de plástico leves na aceção 

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

— Sacos de plástico leves na aceção 

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

e sacos de plástico muito leves na aceção 

do artigo 3.º, n.º 1-D, da mesma diretiva 

Or. en 

Justificação 

Relativamente aos sacos de plástico leves ou muito leves que não estão sujeitos a medidas 

restritivas nos Estados-Membros, é importante estabelecer medidas de sensibilização 

ambiental destinadas aos consumidores. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Historial  

«A era do plástico» é talvez o modo como a relatora, sem ter vocação de historiadora ou 

pretensão a tal, poderia qualificar a nossa época. 

Inventado em meados do século XIX, o plástico tem sido produzido em massa desde o início 

da década de 50 e, de forma exponencial, nos últimos 15 anos: mais de 8 milhões de toneladas 

em apenas 65 anos1, com mais de 6 milhões de toneladas de resíduos, são dados assustadores.  

Esta sociedade do «descartável» está a transformar os nossos oceanos numa lixeira: os objetos 

de plástico, metade dos quais são de utilização única e um quarto são artes de pesca, são 

responsáveis por 85 % da poluição marinha. Trata-se de 15 600 toneladas de plásticos 

descartáveis que vão poluir as águas europeias todos os anos, ou 26 600 toneladas se lhes 

juntarmos as artes da pesca2. 

Na Europa 150 000 toneladas de plástico são descarregadas todos os anos no mar3. A nível 

mundial, a situação é ainda mais alarmante, pois são 8 milhões de toneladas que acabam nos 

oceanos todos os anos. 

Se nada for feito, em 2050 haverá mais plásticos do que peixes nos nossos oceanos.  Toda a 

fauna marinha – tartarugas, aves, cetáceos, peixes, crustáceos – é afetada e ingurgita plástico, 

com efeitos nefastos para a sua sobrevivência e consequências ainda pouco claras para a 

saúde humana.  

A Comissão assume a liderança  

Trata-se de dados que, ao contrário das alterações climáticas, ninguém contesta e que, no 

passado dia 28 de maio, levaram a Comissão a publicar a sua proposta legislativa sobre os 

plásticos de utilização única (PUU). 

É criado um pacote de medidas, com base nas iniciativas de alguns Estados-Membros ou 

regiões, que a Comissão completa, desenvolve e harmoniza, integrando-se numa abordagem 

comunitária global, constituída pela Diretiva (UE) 2015/720 relativa à redução do consumo 

de sacos de plástico leves, pela Estratégia para os Plásticos, pelo plano de ação para a 

economia circular e pela legislação revista em matéria de resíduos.  

A Comissão visa as dez principais fontes dos microplásticos encontrados nos mares e nas 

praias europeias, que representam 70 % do lixo marinho.  

Um desafio global que compreende medidas ambiciosas e graduais  

- Proibir a utilização de PUU na UE sempre que existam alternativas. Estão em causa nove 

produtos: talheres (garfos, facas, colheres e pauzinhos), pratos, cotonetes, palhas, agitadores 

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, «Production, use, and fate of all plastics ever made», 

Science Advances, Vol.3, n.º 7, 2017.  
2 Comissão Europeia, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, 

SWD(2018) 254 final, 28 de maio de 2018, parte 1, p.10. 
3 ibid., parte 1, p.10. 
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para bebidas e varas para serem fixadas em balões (artigo 5.º). 

- Permitir aos Estados-Membros que escolham instrumentos para reduzir significativamente o 

consumo de PUU para os quais estejam a ser desenvolvidas alternativas: recipientes para 

alimentos e copos para de bebidas (artigo 4.º).  Este sistema já revelou a sua eficácia com a 

proibição dos sacos de plástico leves com uma parede de espessura inferior a 50 mícrones1. 

- Velar por que pelo menos 90 % das garrafas para bebidas sejam recolhidas até 2025 (artigo 

9.º). 

- Estender o sistema de responsabilidade do produtor (artigo 8.º) a todas as categorias de 

produtos abrangidas pelo âmbito de aplicação, à exceção dos pensos e tampões higiénicos e 

tampões com aplicador. Esta responsabilidade alargada cobrirá os custos financeiros da 

recolha, da limpeza da poluição e das medidas de sensibilização do público (artigo 10.º).  

- Prever requisitos em matéria de marcação/rotulagem para três categorias de produtos: 

pensos e tampões higiénicos, toalhetes húmidos e balões de plástico (artigo 7.º). 

Segundo as estimativas da Comissão, a diretiva trará benefícios tanto para o ambiente como 

para a economia. Permitirá evitar danos ambientais, cujo custo poderá elevar-se a 22 milhões 

de euros até 20302, e aos consumidores poupar até 6,5 milhões de euros3, com um custo de 

adaptação estimado em 3,2 milhões de euros para os produtores4.  Apenas o cenário 

minimalista (opção 2a), que se limitaria a ações voluntárias por parte da indústria e a 

campanhas de informação, implicaria uma perda de empregos5. Em contrapartida, os outros 

cenários previstos, mais favoráveis à inovação, permitiriam a criação de 30 000 a 50 000 

empregos6.  

As prioridades da relatora 

A relatora congratula-se com esta proposta ambiciosa da Comissão, plenamente consentânea 

com a opinião pública: 95 % dos cidadãos europeus consideram que é necessária e mesmo 

urgente uma ação relativa aos PUU7.   

A relatora gostaria, contudo, que a Comissão fosse mais longe no seguimento a dar aos 

ensinamentos colhidos da sua própria avaliação de impacto. Gostaria, além disso, que a 

Comissão publicasse o estudo elaborado pela empresa de consultoria Eunomia, no qual se 

baseou.  

1. Determinar, a prazo, objetivos quantificados para a redução da utilização de recipientes 

para alimentos e de copos para bebidas. Trata-se de dois produtos para os quais já existem 

                                                 
1 Segundo o artigo 4.º, 1-A, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/720, de 29 de abril de 2015, que altera a 

Diretiva 94/62/CE no que diz respeito à redução do consumo de sacos de plástico leves: «instrumentos que 

garantam que, até 31 de dezembro de 2018, os sacos de plástico leves não sejam fornecidos gratuitamente nos 

pontos de venda de mercadorias ou produtos, a menos que sejam aplicados instrumentos igualmente eficazes». 
2 Comissão Europeia, «Plásticos descartáveis: novas regras da UE para reduzir o lixo marinho», Comunicado de 

imprensa, 28 de maio de 2018. 
3 Impact assessment, op. cit., parte 1, p. 60. 
4 ibid., parte 1, p.60. 
5 ibid., parte 1, p.60. 
6 ibid., parte 1, p.60. 
7 ibid., parte 1, p. 6. 
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alternativas no mercado. No entanto, na ausência de dados pertinentes dos Estados-

Membros, a relatora preferiu propor um calendário adaptado. É utilizada como referência a 

diretiva relativa aos sacos de plástico leves, de 2015, que prevê medidas de redução 

harmonizadas num prazo de 2 a 3 anos a contar da transposição para o direito nacional. 

 

A relatora considera que, neste contexto, um prazo de quatro anos é suficiente para permitir 

aos Estados-Membros fixar objetivos de redução precisos no seu território para os produtos 

referidos no artigo 4.º. 

 

2. Recolha seletiva das garrafas de plástico  

A relatora não concorda totalmente com a redação do artigo 9.º, que diz respeito à recolha 

seletiva das garrafas de plástico. Estas constituem, juntamente com as tampas, a primeira 

categoria dos plásticos descartáveis encontrados no mar (1/5 dos PUU). 

Embora, nalguns Estados-Membros, se tenha intensificado o debate sobre a introdução 

generalizada de sistemas de reembolso de depósitos para as garrafas de plástico, a relatora 

pretende deixar outras opções em aberto. Os Estados-Membros devem dispor da 

possibilidade de optar pelo sistema mais eficaz, para que este objeto adquira um valor de 

mercado, e incentivar os consumidores a devolver os plásticos ou a separá-los em casa. 

Trata-se de um produto altamente reciclável, para o qual a Comissão fixou um objetivo de 

recolha de 90 % até 2025. A relatora propõe que a exigência relativa às cápsulas e tampas 

fixadas ao recipiente, prevista no artigo 6.º, seja completada com uma medida mínima de 

25 % de material reciclado na produção de garrafas de plástico até 2025, em conformidade 

com o compromisso assumido pelo setor.   

3. Seguimento das recomendações da OMS relativas aos cigarros com filtros de plástico  

Os filtros de plástico dos cigarros constituem também um motivo de preocupação para a 

relatora. Ocupam o segundo lugar na hierarquia dos plásticos poluidores descartados nas 

praias europeias. A relatora propõe o aditamento de um novo artigo 4.º-A, «Redução dos 

resíduos pós-consumo dos produtos do tabaco».   

É especificado neste artigo que, para além da aplicação do regime de responsabilidade 

alargada para os produtores de tabaco, os Estados-Membros devem fixar objetivos de 

redução dos filtros de plástico para os cigarros de 50 % até 2025 e de 80 % até 20301.  

Os Estados-Membros devem igualmente comprometer-se a criar um sistema de recolha das 

beatas de cigarro e, a jusante, inspirar-se no modelo italiano e prever multas dissuasoras 

para os fumadores que deitem as beatas de cigarro para o chão ou para os esgotos. 

4. A relatora considera que a Comissão vai longe demais em termos de «responsabilidade 

alargada do produtor» (RAP), prevista no artigo 8.º.   

A relatora reconhece que se trata de um importante instrumento de política ambiental e 

partilha a ambição da Comissão de completar as medidas em vigor no domínio da 

legislação relativa aos resíduos. Observa, no entanto, que, tendo por referência o artigo 8.º, 

                                                 
1 Relatório da OMS «Tobacco and its environmental impact: an overview», 2017. 
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n.º 1, da Diretiva 2008/98/CE (Resíduos), esta responsabilidade não cobre de modo algum 

o custo da limpeza dos mares e das praias. A Diretiva 2018/852/CE, relativa a embalagens 

e resíduos de embalagens, estabelece que devem ser criados regimes de RAP para as 

embalagens até 31 de dezembro de 2024, ou seja, três anos depois da data fixada na 

presente proposta. Todos estes elementos suscitam dúvidas à relatora, que considera que o 

sistema de RAP deve permanecer proporcional.  

5. Inclusão dos sacos de plásticos muito leves  

A relatora propõe a inclusão na lista de produtos submetidos a restrições (artigo 5.º) dos 

sacos de plástico com uma espessura inferior a 15 mícrones, não abrangidos pela Diretiva 

(UE) 2015/720 relativa à redução do consumo de sacos de plástico leves.  

A relatora considera que, tendo em conta a rápida evolução do hábito dos consumidores na 

maioria dos Estados-Membros em que os sacos de plástico passaram a ser pagos no ponto 

de venda, deve ser dado um sinal claro de proibição para a categoria dos sacos de plástico 

muito leves, com exceção daqueles que desempenham uma função higiénica.   

6. As artes de pesca são outra questão sobre a qual a relatora deseja apresentar alterações, pois 

constata que, embora já existam disposições comunitárias1 que preveem o tratamento da 

poluição decorrente das redes e outras artes abandonadas ou perdidas no mar, a falta de 

controlo efetivo da perda de artes de pesca a nível da UE deixa o problema totalmente por 

resolver. Mais de 30 % dos resíduos dos barcos de pesca e de recreio, que devem ser trazidos 

para os portos, não o são na realidade e acabam provavelmente no mar2. A relatora considera 

que é lógico aplicar o sistema de responsabilidade alargada aos produtores de artes de pesca.  

A relatora adita ao artigo 8.º, n.º 3, um objetivo de reciclagem de 15 %, dado que, como 

qualquer material robusto, as artes de pesca têm um elevado potencial de reutilização e 

devem, por conseguinte, ser trazidas para o porto. Trata-se de um objetivo realista à luz das 

melhores práticas, em especial no que se refere à Islândia: o objetivo de 45 % de 

reciclagem a partir de 2006 foi reavaliado, atingindo atualmente 85 % de recuperação de 

cabos e redes3. 

A ambição geral da relatora é consentânea com as posições dos cientistas e dos ministros com 

quem se encontrou para elaborar o seu relatório: há um futuro para o plástico – um produto 

milagroso que se tornou demasiado poluidor –, mas não nos mares e nos oceanos.  

 

                                                 
1 O artigo 48.º do Regulamento (CE) n.º 1224/2009, de 20 de novembro de 2009, que institui um regime 

comunitário de controlo a fim de assegurar o cumprimento das regras da Política Comum das Pescas, estabelece 

que o capitão do navio deve notificar toda a perda de artes de pesca à autoridade competente do seu Estado-

Membro de pavilhão no prazo de 24 horas. 
2 Impact assessment, op. cit., p. 12. 
3 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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ANEXO: LISTA DE ENTIDADES OU PESSOAS SINGULARES DE QUEM O 
RELATOR RECEBEU CONTRIBUIÇÕES 

 
A lista que se segue foi elaborada a título meramente voluntário, sob a responsabilidade exclusiva da 

relatora. A relatora recebeu contribuições das seguintes entidades ou pessoas singulares para a 

elaboração [do projeto de relatório / do relatório, até à sua aprovação em comissão]: 

 
 

Entidade e/ou pessoa singular 

Gabinete Europeu do Ambiente  

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

European Plastics Converters (EuPC) 

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Frans Timmermans, primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável pelo 

programa «Legislar Melhor», Relações Interinstitucionais, Estado de Direito e Carta dos 

Direitos Fundamentais 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Institut belge de l’Emballage  

Jyrki Katainen, Vice-Presidente da Comissão Europeia 

responsável pelo Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade 

Karmenu Vella, Comissário europeu responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e 

Pesca 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Philippe De Backer, Secretário de Estado para a Luta contra a Fraude Social, a Proteção da 

Vida Privada e o Mar do Norte, adjunto da Ministra dos Assuntos Sociais e da Saúde Pública  

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Representação Permanente da Áustria junto da União Europeia 

Rethink Plastic Alliance 

Seas at risk 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 
 
 


