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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 
Maioria dos votos expressos 

 **I Processo de cooperação (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 **II Processo de cooperação (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 *** Parecer favorável 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE 

 ***I Processo de co-decisão (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 ***II Processo de co-decisão (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 ***III Processo de co-decisão (terceira leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum 

 
(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão) 
 

 

Alterações a textos legais 

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados. 
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 94/62/CE, relativa a embalagens e resíduos de embalagens 
(COM(2004)0127 – C6-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Processo de co-decisão: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0127)1, 

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0100/2004), 

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2004), 

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

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

Texto da Comissão 
 

Alterações do Parlamento 

Alteração 1 
CONSIDERANDO 1 

(1) Na perspectiva do alargamento da 
União Europeia, importa prestar a devida 
atenção à situação específica dos futuros 
Estados-Membros, designadamente em 
relação ao cumprimento dos objectivos de 
reciclagem e valorização estabelecidos no 
n.º 1 do artigo 6.º da Directiva 94/62/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 

(1) Na perspectiva do recente alargamento 
da União Europeia, importa prestar a 
devida atenção à situação específica dos 
novos Estados-Membros, designadamente 
em relação ao cumprimento dos objectivos 
de reciclagem e valorização estabelecidos 
no n.º 1 do artigo 6.º da Directiva 94/62/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 

                                                 
1 JO C 98 de 23.4.2004, pág. 40 
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Alteração 2 
CONSIDERANDO 2 

(2) Os Estados cuja adesão à União 
Europeia é feita nos termos do Tratado de 
Adesão de 16 de Abril de 2003 carecem de 
tempo adicional para adaptarem os seus 
sistemas de reciclagem e valorização às 
metas estabelecidas na Directiva 94/62/CE. 

(2) Os Estados cuja adesão à União 
Europeia foi feita nos termos do Tratado de 
Adesão de 16 de Abril de 2003 carecem de 
tempo adicional para adaptarem os seus 
sistemas de reciclagem e valorização às 
metas estabelecidas na Directiva 94/62/CE. 

 

Alteração 3 
ARTIGO PRIMEIRO 

Artigo 6, nº 11 (Directiva 94/62/EC) 

11. Os Estados-Membros cuja adesão à 
União Europeia é feita nos termos do 
Tratado de Adesão de 16 de Abril de 2003 
poderão postergar o cumprimento das 
metas referidas no n.º 1, alíneas b), d) e e), 
até uma data de sua própria escolha, a qual 
não deve ultrapassar a data de 31 de 
Dezembro de 2012. 

11. Os Estados-Membros cuja adesão à 
União Europeia foi feita nos termos do 
Tratado de Adesão de 16 de Abril de 2003 
poderão postergar o cumprimento das 
metas referidas no n.º 1, alíneas b), d) e e), 
até uma data de sua própria escolha, a qual 
não deve ultrapassar a data de 31 de 
Dezembro de 2012 no que respeita a 
Chipre, à República Checa, à Estónia, à 
Hungria, à Lituânia, à Eslováquia e à 
Eslovénia, até de 31 de Dezembro de 2013 
no que respeita a Malta, 31 de Dezembro 
de 2014 no que respeita à Polónia e 31 de 
Dezembro de 2015 no que respeita à 
Letónia. 

Justificação 

Os novos prazos propostos contemplam os pedidos formulados pelos Estados-Membros 
mencionados na Directiva 2004/12/EC (Considerando 6). 
 

Alteração 4 
ARTIGO PRIMEIRO, PONTO 1 BIS (novo) 

Artigo 18, nº 1 bis (novo) (Directiva 94/62/EC) 

 1bis. Ao Artigo 18º da Directiva 94/62/CE 
é aditado o seguinte parágrafo: 

 "A presente directiva não afecta a 
faculdade de os Estados-Membros  
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manterem ou adoptarem, no respeito do 
Tratado,  medidas relativas a sistemas de 
reutilização de embalagens susceptíveis de 
ser utilizadas de modo ambientalmente 
compatível, desde que tais medidas não 
prejudiquem as normas estabelecidas na 
presente directiva. 

Justificação 

A presente alteração clarifica a possibilidade de os Estados-Membros imporem sistemas de 
reutilização de embalagens, no intuito de garantir um elevado nível de protecção ambiental,  
o que constitui um dos objectivos da Directiva. A presente derrogação inspira-se numa 
derrogação similar prevista na Directiva relativa aos produtos do tabaco (Directiva 
2001/37/CE). 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Em 31 de Dezembro de 1994, entrou em vigor a Directiva 94/62/CE, relativa a embalagens e 
resíduos de embalagens1 (a seguir designada “Directiva Embalagens original”). Em 11 de 
Fevereiro de 2004, a Directiva 2004/12/CE2

 (a seguir designada "Directiva Embalagens 
revista"), que altera a Directiva 94/62/CE, foi aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho no âmbito do processo de co-decisão previsto no artigo 251º do Tratado CE.  A 
"Directiva Embalagens revista" estabelece, nomeadamente, objectivos acrescidos de 
valorização e reciclagem a cumprir até 31 de Dezembro de 20083.. 
 
À data em que a proposta de "Directiva Embalagens revista" foi apresentada ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, estavam em curso negociações de adesão com dez novos 
Estados-Membros. Esses novos Estados-Membros (a seguir designados “Estados da Adesão”) 
aderiram à União Europeia em 1 de Maio de 2004. Todavia, quando a "Directiva Embalagens 
revista" foi adoptada, os períodos de transição relativos à directiva original não haviam 
expirado para todos os Estados da Adesão. Acresce que era insuficiente a informação sobre as 
condições de acréscimo dos objectivos de valorização e reciclagem nesses Estados. Por 
conseguinte, a "Directiva Embalagens revista" não contém, na parte relativa ao 
funcionamento, propostas específicas visando os Estados da Adesão. Não obstante, no seu 
Considerando 6 refere-se que "o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão acordam em 
que é necessário estabelecer relativamente aos Estados aderentes derrogações temporárias 
das metas fixadas (...)" e que "uma decisão deverá ser tomada com base nos pedidos dos 
Estados aderentes de concessão de derrogações que produzirão efeito, em princípio, até 2012 
no que respeita a Chipre, à República Checa, à Estónia, à Hungria, à Lituânia, à Eslováquia 
e à Eslovénia", até 2013 no que respeita a Malta, até 2014 no que respeita à Polónia e até 
2015 no que respeita à Letónia".  
 
A presente proposta fixa o dia 31 Dezembro de 2012 como data-limite para o cumprimento, 
pelos 10 novos Estados-Membros, dos objectivos de valorização e reciclagem dos resíduos de 
embalagens. Esta data difere da referida no supramencionado Considerando 6. O relator 
entende ser justo seguir o sinal dado pelos então países candidatos durante o processo de 
conciliação. A opinião do relator não foi alterada por uma breve consulta de MPE 
provenientes dos novos Estados-Membros, razão pela qual propõe a alteração da proposta da 
Comissão estabelecendo como data-limite a indicada no Considerando 6 da "Directiva 
Embalagens revista" (isto é, 31 de Dezembro de 2012 no que respeita a Chipre, à República 
Checa, à Estónia, à Hungria, à Lituânia, à Eslováquia e à Eslovénia, 31 de Dezembro de 2013 
no que respeita a Malta, 31 de Dezembro de 2014 no que respeita à Polónia e 31 de Dezembro 
de 2015 no que respeita à Letónia). 
 
No contexto da precedente revisão da directiva, muita atenção foi votada à questão da 
prevenção e reutilização. A Comissão apresentará, o mais tardar em 30 de Junho de 2005, um 
relatório sobre a aplicação da Directiva. Face à evolução recentemente registada na União 
Europeia, o relator entende que a actual Directiva pode ter efeitos adversos nos sistemas de 
reutilização ambientalmente compatíveis existentes nos novos e nos antigos 
                                                 
1 JO L 365 de 31.12.1994, pág. 10 
2 JO L 47 de 18.02.2004, pág. 26 
3 A Grécia, a Irlanda e Portugal podem adiar este prazo até 31 de Dezmbro de 2011.   
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Estados-Membros. Assim, o relator propõe clarificar a possibilidade de os Estados-Membros 
imporem sistemas de reutilização de embalagens visando garantir um elevado nível de 
protecção ambiental, o que constitui um dos objectivos da Directiva. A derrogação proposta é 
inspirada numa derrogação similar prevista na Directiva relativa aos produtos do tabaco 
(Directiva 2001/37/CE).    
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

