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REGULAMENTO (CE) N.º         /2005 DO PARLAMENTO EUROPEU 

E DO CONSELHO 

de 

 

relativo a transferências de resíduos 

 

 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 1 do 

artigo 175.º , 

 

Tendo em conta a proposta da Comissão, 

 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 1, 

 

Após consulta ao Comité das Regiões, 

 

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 2, 

 

                                                 
1 JO C 108 de 30.4.2004, p. 58. 
2 Parecer do Parlamento Europeu de 19 de Novembro de 2003 (JO C 87 E de 7.4.2004, p. 28), 

posição comum do Conselho de               (ainda não publicada no Jornal Oficial) e posição do 
Parlamento Europeu de                   (ainda não publicada no Jornal Oficial). 
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Considerando o seguinte: 

 

(1) O principal e mais predominante objectivo e elemento do presente regulamento é a 

protecção do ambiente, sendo os seus efeitos no comércio internacional meramente 

secundários. 

(2) O Regulamento (CEE) n.º 259/93 do Conselho, de 1 de Fevereiro de 1993, relativo à 

fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos no interior, à entrada e à saída da 

Comunidade 1, foi por diversas vezes alterado de forma substancial e necessita ainda de 

outras alterações. É, em especial, necessário integrar nesse regulamento as disposições da 

Decisão 94/774/CE da Comissão, de 24 de Novembro de 1994, relativa ao documento de 

acompanhamento uniforme previsto no Regulamento (CEE) n.º 259/93 do Conselho 2 e da 

Decisão 1999/412/CE da Comissão, de 3 de Junho de 1999, relativa ao questionário para a 

comunicação de informações por parte dos Estados-Membros prevista no n.º 2 do artigo 41.º 

do Regulamento (CEE) n.º 259/93 do Conselho 3. O Regulamento (CEE) n.º 259/93 deve, 

por conseguinte, ser substituído por uma questão de clareza. 

(3) A Decisão 93/98/CEE do Conselho 4 diz respeito à celebração, em nome da Comunidade, da 

Convenção de Basileia de 22 de Março de 1989 sobre o Controlo dos Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação 5, na qual a Comunidade é Parte 

desde 1994. Ao proceder à adaptação do Regulamento (CEE) n.º 259/93, o Conselho 

estabeleceu regras para a limitação e controlo desses movimentos, destinadas, 

nomeadamente, a harmonizar o actual sistema comunitário de fiscalização e controlo dos 

movimentos de resíduos com os requisitos da Convenção de Basileia. 

                                                 
1 JO L 30 de 6.2.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.º 2557/2001 da Comissão (JO L 349 de 31.12.2001, p. 1). 
2 JO L 310 de 3.12.1994, p. 70. 
3 JO L 156 de 23.6.1999, p. 37. 
4 JO L 39 de 16.2.1993, p. 1. 
5  JO L 39 de 16.2.1993, p. 3. 
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(4) A Decisão 97/640/CE do Conselho 1 diz respeito à aprovação, em nome da Comunidade, da 

alteração à Convenção de Basileia estabelecida na Decisão III/1 da Conferência das Partes. 

Nos termos dessa alteração são proibidas todas as exportações de resíduos perigosos 

destinados a eliminação provenientes dos países enumerados no anexo VII à Convenção e 

com destino a países não incluídos nessa lista, tal como acontecia, com efeitos a 1 de Janeiro 

de 1998, com todas essas exportações de resíduos perigosos referidos na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 1.º da Convenção e destinados a valorização. O Regulamento (CEE) n.º 259/93 foi 

alterado nesse sentido pelo Regulamento (CE) n.º 120/97 do Conselho 2. 

(5) Dado que a Comunidade aprovou a Decisão do Conselho da OCDE C (2001)107/FINAL 

relativa à revisão da Decisão da OCDE C (1992) 39/FINAL sobre o controlo dos 

movimentos transfronteiriços de resíduos destinados a operações de valorização a fim de 

harmonizar as listas de desperdícios pela Convenção de Basileia e rever determinados outros 

requisitos, torna-se assim necessário integrar as disposições da referida decisão na legislação 

comunitária. 

(6) É importante organizar e regulamentar a fiscalização e o controlo das transferências de 

resíduos de um modo que tome em consideração a necessidade de preservar, proteger e 

melhorar a qualidade do ambiente e da saúde humana e que promova uma aplicação mais 

uniforme do regulamento em toda a Comunidade. 

                                                 
1  JO L 272 de 4.10.1997, p. 45. 
2 JO L 22 de 24.1.1997, p. 14. 
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(7) É importante ter em conta o requisito definido na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º (art.º 2º, 8)) 

da Convenção de Basileia, que estabelece que as transferências de resíduos perigosos devem 

ser reduzidas ao mínimo consistente com uma gestão ambientalmente correcta e eficiente 

desses resíduos. 

(8) É importante ter em conta o direito de cada Parte na Convenção de Basileia, nos termos do 

respectivo n.º 1 do artigo 4.º, de proibir a importação de resíduos perigosos ou de resíduos 

constantes do Anexo II dessa Convenção. 

(9) As transferência de resíduos produzidos pelas forças armadas ou por organizações 

humanitárias são excluídas do âmbito do presente regulamento quando os resíduos forem 

importados para a Comunidade em determinadas situações (incluindo trânsito na 

Comunidade quando os resíduos entram no seu território), mas o direito internacional e os 

acordos internacionais devem ser respeitados em relação a tais transferências. No caso de a 

transferência se efectuar através de um Estado-Membro em direcção ao país de destino onde 

os resíduos serão valorizados ou eliminados, a autoridade competente de trânsito e a 

autoridade competente de destino serão informadas antecipadamente da transferência e do 

seu destino. 
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(10) É necessário evitar uma duplicação com o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro de 2002, que estabelece regras sanitárias relativas 

aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano 1, que já contém disposições 

que abrangem globalmente a expedição, encaminhamento e movimento (recolha, transporte, 

manipulação, processamento, valorização ou eliminação, conservação de registos, 

documentos de acompanhamento e rastreabilidade) de subprodutos animais no interior, à 

entrada e à saída da Comunidade. 

(11) Até à data de entrada em vigor do presente regulamento, a Comissão deverá apresentar um 

relatório sobre a relação entre a legislação sectorial em vigor em matéria de saúde pública e 

animal e as disposições do presente regulamento e apresentar até essa data as propostas 

necessárias para alinhar essa legislação pelo presente regulamento a fim de alcançar um 

nível de controlo equivalente. 

(12) Embora a fiscalização e o controlo das transferências de resíduos no interior de um Estado-

-Membro seja uma matéria da competência desse Estado-Membro, os sistemas nacionais 

relativos às transferências de resíduos devem ter em conta a necessidade de ser coerentes 

com o sistema comunitário, a fim de garantir um nível elevado de protecção do ambiente e 

da saúde humana. 

                                                 
1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.º 668/2004 (JO L 112 de 19.4.2004, p. 1). 
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(13) No caso das transferências de resíduos destinados a operações de eliminação e dos resíduos 

não constantes dos Anexos III, III-A ou III-B destinados a operações de valorização, 

justifica-se que seja garantida uma optimização da fiscalização e controlo através da 

exigência de um consentimento escrito prévio para essas transferências. Esse procedimento 

deverá, por seu lado, implicar uma notificação prévia, a fim de permitir que as autoridades 

competentes se encontrem devidamente informadas, de modo a poderem tomar todas as 

medidas necessárias para a protecção da saúde humana e do ambiente. Tal permitirá também 

a essas autoridades apresentar objecções fundamentadas relativamente a essas transferências. 

(14) No caso de transferências de resíduos constantes dos Anexos III, III-A ou III-B destinados a 

operações de valorização, é adequado garantir um nível mínimo de fiscalização e controlo 

exigindo que essas transferências sejam acompanhadas por determinadas informações. 

(15) Tendo em conta a necessidade de uma aplicação uniforme do presente regulamento e de um 

bom funcionamento do mercado interno, é necessário estabelecer, por uma questão de 

eficiência, que essas notificações sejam tratadas por intermédio da autoridade competente de 

expedição. 

(16) É também importante clarificar o sistema de garantias financeiras ou de seguro equivalente. 

(17) Tendo em conta a responsabilidade dos produtores de resíduos de efectuarem uma gestão 

racional dos resíduos do ponto de vista ambiental, os documentos de notificação e 

acompanhamento das transferências de resíduos deverão ser preenchidos, sempre que 

possível, pelos produtores de resíduos. 
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(18) É necessário proporcionar ao notificador salvaguardas processuais, tanto por uma questão de 

segurança jurídica como para garantir a aplicação uniforme do presente regulamento e o 

bom funcionamento do mercado interno. 

(19) No caso de transferências de resíduos destinados a eliminação, os Estados-Membros devem 

ter a possibilidade de aplicar os princípios da proximidade, da prioridade da valorização e da 

auto-suficiência aos níveis comunitário e nacional, nos termos da Directiva 75/442/CEE do 

Conselho, de 15 de Julho de 1975, relativa aos resíduos 1, tomando medidas ao abrigo do 

Tratado para proibir, de um modo geral ou parcial, essas transferências de resíduos ou para 

colocar sistematicamente objecções a essas transferências. Deve também ser tido em 

consideração o requisito previsto na Directiva 75/442/CEE, ao abrigo da qual os Estados-

-Membros devem criar uma rede integrada e adequada de instalações de eliminação de 

resíduos, a fim de permitir à Comunidade no seu conjunto tornar-se auto-suficiente em 

matéria de eliminação de resíduos, e aos Estados-Membros tenderem individualmente para 

esse objectivo, de acordo com as suas circunstâncias geográficas ou com a necessidade de 

instalações especializadas para determinados tipos de resíduos. Os Estados-Membros devem 

também estar em condições de garantir que as instalações de gestão de resíduos abrangidas 

pela Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, relativa à prevenção e 

controlo integrados da poluição 2, apliquem as melhores técnicas disponíveis conforme 

definidas nessa directiva em conformidade com a licença de que é titular a instalação e que 

os resíduos sejam tratados de acordo com as normas de protecção ambiental estabelecidas na 

legislação comunitária e juridicamente vinculativas relativas a operações de eliminação.  

                                                 
1  JO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.º 1882/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 284 de 
31.10.2003, p. 1). 

2  JO L 257 de 10.10.1996, p. 26. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1882/2003.  
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(20) No caso de transferências de resíduos destinados a valorização, os Estados-Membros devem 

estar em condições de garantir que as instalações de gestão de resíduos abrangidas pela 

Directiva 96/61/CE apliquem as melhores técnicas disponíveis conforme estabelecido nessa 

directiva em conformidade com a licença de que é titular a instalação. Os Estados-Membros 

devem também estar em condições de garantir que os resíduos sejam tratados de acordo com 

normas de protecção ambiental estabelecidas na legislação comunitária e juridicamente 

vinculativas relativas a operações de valorização e que, tendo em conta o n.º 3 do artigo 7.º 

da Directiva 75/442/CEE, os resíduos sejam tratados de acordo com os planos de gestão de 

resíduos elaborados nos termos daquela directiva, a fim de garantir o cumprimento das 

obrigações estabelecidas na legislação comunitária e juridicamente vinculativas relativas a 

valorização ou reciclagem. 
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(21) O desenvolvimento de requisitos obrigatórios em matéria de instalações destinadas a 

resíduos e de tratamento de materiais específicos de resíduos a nível comunitário, para além 

das disposições em vigor na legislação comunitária, pode contribuir para a concretização de 

um nível elevado de protecção do ambiente em toda a Comunidade, bem como de condições 

equitativas em matéria de reciclagem, e para garantir que não sejam criados obstáculos ao 

desenvolvimento de um mercado interno da reciclagem economicamente viável.  É, por 

conseguinte, necessário desenvolver condições equitativas a nível da Comunidade, mediante 

a aplicação apropriada de normas comuns em determinadas áreas relacionadas com a 

reciclagem, a fim de aumentar a qualidade desta última, nomeadamente no que diz respeito 

aos materiais secundários. A Comissão deverá apresentar, logo que possível, propostas 

adequadas relativamente a essas normas harmonizadas, no que diz respeito a determinados 

resíduos e instalações de reciclagem, com base na análise ulterior da estratégia relativa aos 

resíduos e tendo em conta a legislação comunitária em vigor, bem como a legislação dos 

Estados-Membros. Provisoriamente, deverá ser possível opor-se a transferências previstas 

sempre que a respectiva valorização não cumpra a legislação do país de expedição em 

matéria de valorização de resíduos, devendo a Comissão acompanhar a situação no que se 

refere a transferências indesejáveis de resíduos para os novos Estados-Membros e, se 

necessário, apresentar propostas que permitam resolver essas situações. 

(22) Deverá ser estabelecida a obrigação de os resíduos que sejam objecto de uma transferência 

que não pode ser concluída como previsto serem reenviados para o país de expedição ou 

valorizados ou eliminados de uma forma alternativa. 
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(23) Deverá também passar a ser obrigatório que a pessoa que está na origem de transferências 

ilícitas aceite a retoma dos resíduos em causa ou providencie formas alternativas para a sua 

valorização ou eliminação, sem o que as autoridades competentes de expedição ou destino, 

conforme adequado, devem elas próprias intervir. 

(24) A fim de proteger o ambiente dos países em causa, é necessário clarificar o âmbito da 

proibição, estabelecida de acordo com a Convenção de Basileia, de exportações da 

Comunidade de quaisquer resíduos destinados a eliminação num país terceiro que não seja 

membro da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA). 

(25) Os países Partes no Acordo sobre o Espaço Económico Europeu podem adoptar os 

procedimentos de controlo previstos para as transferências na Comunidade. 

(26) A fim de proteger o ambiente dos países em causa, é igualmente necessário clarificar o 

âmbito da proibição, também estabelecida de acordo com a Convenção de Basileia , de 

exportações de resíduos perigosos destinados a valorização num país não abrangido pela 

Decisão da OCDE. É, em especial, necessário clarificar qual é a lista de resíduos à qual é 

aplicável essa proibição e garantir que esta inclua também os resíduos enumerados no 

Anexo II da Convenção de Basileia, nomeadamente os resíduos recolhidos em habitações e 

os resíduos resultantes da incineração de resíduos domésticos.  



 
15311/4/04 REV 4  JAC/jv 11 
 DG I   PT 

(27) Devem ser mantidas providências específicas para as exportações de resíduos não perigosos 

destinados a valorização em países não abrangidos pela Decisão da OCDE e previstas 

disposições sobre essa matéria, a aperfeiçoar mais tarde.  

(28) As importações para a Comunidade de resíduos destinados a eliminação devem ser 

permitidas quando o país de exportação é Parte na Convenção de Basileia. As importações 

para a Comunidade de resíduos destinados a valorização devem ser permitidas quando o país 

de exportação está abrangido pela Decisão da OCDE ou é Parte na Convenção de Basileia. 

Nos outros casos, todavia, as importações só devem ser permitidas se o país de exportação 

estiver vinculado por um acordo ou convénio bilateral ou multilateral compatível com a 

legislação comunitária e nos termos do artigo 11.º da Convenção de Basileia, excepto 

quando tal não seja possível em situações de crise, de restabelecimento ou de manutenção da 

paz, ou de guerra. 

(29) O presente regulamento deverá ser aplicado nos termos do direito marítimo internacional. 

(30) O presente regulamento deve reflectir as regras relativas a exportações e importações de 

resíduos provenientes de países e territórios ultramarinos ou a eles destinados, como previsto 

na Decisão 2001/822/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2001, relativa à associação 

dos países e territórios ultramarinos à Comunidade Europeia 1. 

                                                 
1 JO L 314 de 30.11.2001, p. 1. 
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(31) Devem ser tomadas as medidas necessárias para assegurar que, nos termos da 

Directiva 75/442/CEE e de outra legislação comunitária em matéria de resíduos, os resíduos 

transferidos dentro da Comunidade e para ela importados sejam geridos durante todo o 

período de transferência, incluindo a valorização ou eliminação no país de destino, sem 

perigo para a saúde humana e sem a utilização de processos ou métodos que possam 

prejudicar o ambiente. No que diz respeito às exportações para fora da Comunidade que não 

sejam proibidas,  devem-se desenvolver esforços para assegurar que os resíduos sejam 

geridos de uma forma ambientalmente racional durante todo o período de transferência, 

incluindo a sua valorização ou eliminação no país terceiro de destino. A instalação que 

recebe os resíduos deverá funcionar segundo normas de protecção da saúde humana e de 

protecção ambiental amplamente comparáveis às estabelecidas na legislação comunitária. 

Deve ser elaborada uma lista não vinculativa de directrizes que possam fornecer orientações 

em matéria de gestão ambientalmente correcta. 

(32) Os Estados-Membros devem enviar à Comissão informações relativas à aplicação do 

presente regulamento, tanto através dos relatórios apresentados ao Secretariado da 

Convenção de Basileia como com base num questionário separado. 

(33) Uma cooperação internacional eficiente em matéria de controlo das transferências de 

resíduos é um instrumento importante para garantir o controlo das transferências de resíduos 

perigosos. Deve promover-se o intercâmbio de informações, a partilha de responsabilidades 

e os esforços de cooperação entre a Comunidade e os seus Estados-Membros e países 

terceiros, com vista a garantir uma gestão racional dos resíduos. 
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(34) Alguns anexos do presente regulamento deverão ser adoptados pela Comissão pelo 

procedimento previsto no n.º 2 do artigo 18.º da Directiva 75/442/CE. O mesmo 

procedimento será aplicável à alteração dos anexos para tomar em consideração os 

progressos técnicos e científicos, as alterações relevantes da legislação comunitária ou 

quaisquer eventos relacionados com a Decisão da OCDE, com a Convenção de Basileia e 

com outras convenções ou acordos internacionais. 

(35) Ao elaborar as instruções de preenchimento dos documentos de notificação e 

acompanhamento a estabelecer no Anexo I-C, competirá à Comissão, tendo em conta a 

decisão da OCDE e a Convenção de Basileia, especificar, nomeadamente, que os 

documentos de notificação e acompanhamento deverão, na medida do possível, constar de 

duas páginas e estabelecer o calendário exacto para o preenchimento dos documentos de 

notificação e acompanhamento que constam dos Anexos I-A e I-B, tendo em conta o 

Anexo II. Além disso, sempre que a terminologia empregue e os requisitos previstos no 

presente regulamento difiram dos da Convenção de Basileia e da decisão da OCDE, haverá 

que clarificar os requisitos específicos. 

(36) Ao considerar as misturas de resíduos a aditar no Anexo III-A, haverá que ter em conta, 

nomeadamente, as seguintes informações: as propriedades dos resíduos, tais como eventuais 

características perigosas, potencial de contaminação e estado físico dos resíduos; os aspectos 

de gestão, como sejam a capacidade tecnológica de valorizar os resíduos e os benefícios 

ambientais decorrentes da operação de valorização, incluindo a possibilidade de obstar à 

gestão ambientalmente correcta dos resíduos. A Comissão deverá procurar, tanto quanto 

possível, ultimar o referido Anexo antes da data de entrada em vigor do presente 

regulamento e, o mais tardar, seis meses após essa data. 
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(37) As medidas adicionais relacionadas com a execução do presente regulamento deverão 

igualmente ser adoptadas pela Comissão nos termos do n.º 2 do artigo 18.º da 

Directiva 75/442/CEE. Essas medidas deverão incluir, em especial, um método para o 

cálculo da garantia financeira ou seguro equivalente, a completar pela Comissão antes da 

data de aplicação do presente regulamento, se possível. 

(38) As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da 

Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício 

das competências de execução atribuídas à Comissão 1. 

(39) Atendendo a que o objectivo do presente regulamento, nomeadamente assegurar a protecção 

do ambiente quando se verifica a transferência de resíduos, não pode ser suficientemente 

realizado pelos Estados-Membros e pode, pois, devido à escala e efeitos da acção proposta, 

ser melhor alcançado ao nível comunitário, a Comunidade pode tomar medidas em 

conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado. Em 

conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, o 

presente regulamento não excede o necessário para atingir aquele objectivo,  

                                                 
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45). 
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APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 

 

TÍTULO I  

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES 

 

 

Artigo 1.º 

 

Âmbito de aplicação 

 

1. O presente regulamento estabelece procedimentos e regimes de controlo relativos a 

transferências de resíduos, de acordo com a origem, o destino e o itinerário dessas transferências, o 

tipo de resíduos transferidos e o tipo de tratamento a aplicar aos resíduos no seu destino. 

 

2. O presente regulamento é aplicável a transferências de resíduos: 

 

a) Entre Estados-Membros, no interior da Comunidade ou com trânsito por países terceiros; 

 

b) Importados de países terceiros para a Comunidade; 

 

c) Exportados da Comunidade para países terceiros; 

 

d) Em trânsito na Comunidade, em proveniência de países terceiros ou a eles destinados. 
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3. Não são abrangidas pelo presente regulamento: 

 

a) As descargas em terra de resíduos gerados pelo funcionamento normal dos navios e das 

plataformas offshore, incluindo águas residuais e produtos residuais, desde que esses resíduos 

se encontrem abrangidos pelas disposições da Convenção Internacional sobre a Prevenção da 

Poluição por Navios de 1973, tal como alterada pelo respectivo Protocolo de 1978 

(Marpol 73/78) ou por outros instrumentos internacionais vinculativos; 

 

b) Os resíduos gerados a bordo de aeronaves até que tais resíduos sejam descarregados com vista 

a serem valorizados ou eliminados; 

 

c) As transferências de resíduos radioactivos conforme definidos no artigo 2.º da 

Directiva 92/3/Euratom, do Conselho, de 3 de Fevereiro de 1992, relativa à fiscalização e ao 

controlo das transferências de resíduos radioactivos entre Estados-Membros e para dentro e 

fora da Comunidade 1; 

 

d) São excluídas do presente regulamento as transferências sujeitas aos requisitos de aprovação 

do Regulamento (CE) nº 1774/2002; 

 

e) As transferências dos resíduos referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º da 

Directiva 75/442/CEE, no caso de estarem já abrangidos por outra legislação comunitária que 

estabeleça disposições similares; 

 

f) As transferências de resíduos da Antártida para a Comunidade que preencham os requisitos do 

Protocolo relativo à Protecção do Ambiente do Tratado da Antártida (1991); 

                                                 
1  JO L 35 de 12.2.1992, p. 24. 
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g) As importações para a Comunidade de resíduos gerados pelas forças armadas ou organizações 

de ajuda humanitária em situações de crise ou em operações de pacificação ou de manutenção 

da paz, desde que os resíduos sejam directamente transferidos pelas forças armadas ou pelas 

organizações de ajuda humanitária, ou em seu nome, directa ou indirectamente para o país de 

destino. No caso de a transferência transitar por um Estado-Membro em direcção ao país de 

destino onde os resíduos serão eliminados ou valorizados, a autoridade competente de trânsito 

e a autoridade competente de destino serão informadas antecipadamente da transferência e do 

seu destino. 

 

4. As transferências de resíduos do Antárctico para países fora da Comunidade, que por ela 

transitem estão sujeitas ao disposto nos artigos 35.º e 48.º. 

 

5. As transferências de resíduos realizadas exclusivamente no interior de um Estado-Membro 

estão sujeitas apenas ao disposto no artigo 32.º. 
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Artigo 2.º 

 

Definições 

 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

 

1. "Resíduos", os resíduos definidos na alínea a) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE; 

 

2. "Resíduos perigosos", os resíduos definidos no n.º 4 do artigo 1.º da Directiva 91/689/CEE do 

Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa aos resíduos perigosos; 1 

 

3. "Mistura de resíduos", os resíduos que resultem de uma mistura deliberada ou não deliberada 

de dois ou mais tipos de resíduos diferentes e relativamente à qual não exista uma rubrica 

própria nos Anexos III, III-B, IV e IV-A. Uma única transferência de resíduos composta por 

dois ou mais resíduos e em que cada resíduo se encontre separado não é considerada uma 

mistura de resíduos; 
 

4. "Eliminação", as operações definidas na alínea e) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE; 

 

5. "Eliminação intermédia", as operações de eliminação D 13 a D 15 definidas no Anexo II-A da 

Directiva 75/442/CEE; 

                                                 
1  JO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 94/31/CE (JO L 168 de 2.7.1994, p. 28). 
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6. "Valorização", as operações definidas na alínea f) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE; 

 

7. "Valorização intermédia", as operações de valorização R12 e R13 definidas no Anexo II-B da 

Directiva 75/442/CEE; 

 

8. "Gestão ambientalmente correcta", todos os passos viáveis a seguir com vista a assegurar uma 

gestão dos resíduos de maneira a proteger a saúde humana e o ambiente contra os efeitos 

nocivos que possam advir desses resíduos; 

 

9. "Produtor", qualquer pessoa cuja actividade produza resíduos (produtor inicial) e/ou qualquer 

pessoa que efectue operações de pré-tratamento, de mistura ou outras operações que resultem 

numa alteração da natureza ou da composição desses resíduos (novo produtor), definido na 

alínea b) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE; 

 

10. "Detentor", o produtor dos resíduos ou a pessoa singular ou colectiva que tenha os resíduos na 

sua posse, definido na alínea c) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE; 

 

11. "Agente de recolha", qualquer pessoa que se dedique à recolha de resíduos, definido na 

alínea g) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE; 
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12. "Comerciante", qualquer pessoa que intervenha a título principal na compra e subsequente 

venda de resíduos, incluindo os comerciantes que não tomem fisicamente posse dos resíduos, 

bem como os casos referidos no artigo 12.º da Directiva 75/442/CEE;  

 

13. "Corretor", qualquer pessoa que organize a valorização ou eliminação dos resíduos por conta 

de outrem, incluindo os corretores que não tomem fisicamente posse dos resíduos, referido no 

artigo 12.º da Directiva 75/442/CEE;  

 

14. "Destinatário", a pessoa ou a empresa, sob a jurisdição do país de destino, para a qual os 

resíduos são transferidos para fins de valorização ou eliminação; 

 

15. "Notificador": 

 

a) No caso de uma transferência originária de um Estado-Membro, uma pessoa singular ou 

colectiva, sob a jurisdição desse Estado-Membro, que tenciona efectuar ou mandar 

efectuar uma transferência de resíduos e à qual cabe o dever de notificação. O 

notificador é uma das pessoas ou organismos a seguir enumerados, seleccionado de 

acordo com a hierarquia seguinte: 

 

i) produtor inicial; ou 

 

ii) o novo produtor autorizado que efectue operações antes da transferência; ou 
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iii) um agente de recolha autorizado que, a partir de várias pequenas quantidades do 

mesmo tipo de resíduos recolhidos numa grande variedade de fontes, tenha 

reunido os resíduos para fins de transferência, que deverá ter início a partir de um 

único local notificado; ou 

 

iv) um comerciante registado que tenha sido autorizado por escrito pelo produtor 

inicial, novo produtor ou agente de recolha autorizado nas subalíneas i), ii) e iii) a 

agir em seu nome como notificador; 

 

v) um corretor registado que tenha sido autorizado por escrito pelo produtor inicial, 

novo produtor ou agente de recolha autorizado especificados, respectivamente, 

nas subalíneas i), ii) e iii) a agir em seu nome como notificador; 

 

vi) caso todas as pessoas referidas nas subalíneas i), ii), iii), iv) e v), quando 

aplicável, sejam desconhecidas ou insolventes, o detentor dos resíduos. 

 

 Caso um notificador especificado nas subalíneas iv) ou v) não cumpra alguma das 

obrigações de retoma estabelecidas nos artigos 21.º a 24.º, o produtor inicial, novo 

produtor ou agente de recolha autorizado especificado respectivamente nas subalíneas 

i), ii) e iii) que autorizou o comerciante ou corretor a agir em seu nome será considerado 

como sendo o notificador para efeitos das referidas obrigações de retoma. No caso de 

transferência ilícita, notificada por um comerciante ou corretor especificado nas 

subalíneas iv) ou v), a pessoa especificada nas subalíneas i), ii) e iii) que autorizou o 

comerciante ou corretor a agir em seu nome será considerado como sendo o notificador 

para efeitos do presente regulamento. 
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b) No caso de importações para a Comunidade ou de trânsito pela Comunidade de resíduos 

que não tenham origem num dos Estados-Membros, qualquer das seguintes pessoas 

singulares ou colectivas sob a jurisdição desse país de origem que tencione efectuar uma 

transferência de resíduos ou que tencione mandar efectuar ou tenha mandado efectuar 

uma transferência de resíduos: 

 

i) a pessoa designada pelo direito do país de expedição ou, na ausência de tal 

designação, 

 

ii) o detentor dos resíduos quando a expedição se efectuou. 

 

16. "Convenção de Basileia", a Convenção de Basileia, de 22 de Março de 1989, relativa ao 

Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e à sua Eliminação; 

 

17. "Decisão da OCDE", a Decisão do Conselho da OCDE C (2001) 107 Final relativa à revisão 

da Decisão C (1992) 39 Final sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos 

destinados a operações de valorização; 

 

18. "Autoridade competente": 

 

a) No caso dos Estados-Membros, o órgão designado pelo Estado-Membro em causa nos 

termos do artigo 52.º; ou 

 

b) No caso de um Estado terceiro que seja Parte na Convenção de Basileia, o órgão 

designado por esse país como autoridade competente para fins da Convenção, nos 

termos do seu artigo 5.º; ou 
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c) No caso de um país não abrangido pelas alíneas a) ou b), o órgão designado como 

autoridade competente pelo país ou região em causa ou, na falta dessa designação, a 

autoridade reguladora desse país ou região, conforme adequado, que tenha jurisdição 

sobre as transferências de resíduos para valorização ou eliminação ou para trânsito, 

consoante o caso; 

 

19. "Autoridade competente de expedição", a autoridade competente da área em que tem início ou 

está previsto que tenha início a transferência de resíduos; 

 

20. "Autoridade competente de destino", a autoridade competente da área para a qual se efectua 

ou está previsto que se efectue a transferência de resíduos, ou na qual os resíduos são 

carregados antes da sua valorização ou eliminação numa área não abrangida pela jurisdição 

nacional de qualquer país; 

 

21. "Autoridade competente de trânsito", a autoridade competente em qualquer país que não seja 

o país da autoridade competente de expedição ou destino pelo qual transita ou está previsto 

que transite a transferência de resíduos; 

 

22. "País de expedição", o país no qual tem início ou está previsto que tenha início a transferência 

de resíduos; 

 

23. "País de destino", o país para o qual se efectua ou está previsto que se efectue a transferência 

de resíduos para fins de valorização ou eliminação nesse país ou para fins de carregamento 

antes da sua valorização ou eliminação numa área que não se encontre sob a jurisdição 

nacional de qualquer país; 
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24. "País de trânsito", qualquer país, excluindo o país de expedição ou de destino, pelo qual 

transita ou está previsto que transite a transferência de resíduos;  

 

25. "Área abrangida pela jurisdição nacional de um país", qualquer território ou área marinha em 

que um Estado exerça responsabilidades reguladoras e administrativas nos termos do direito 

internacional no que se refere à protecção da saúde humana ou do ambiente; 

 

26. "Países e territórios ultramarinos", os  países e territórios ultramarinos enumerados no 

Anexo 1 A da Decisão 2001/822/CE; 

 

27. "Estância aduaneira de exportação da Comunidade", a estância aduaneira definida no n.º 5 do 

artigo 161.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que 

estabelece o Código Aduaneiro Comunitário 1; 

 

28. "Estância aduaneira de saída da Comunidade", a estância aduaneira definida no n.º 2 do 

artigo 793.º do Regulamento (CEE) n.º 2454/93 da Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa 

determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho que 

estabelece o Código Aduaneiro Comunitário 2; 

                                                 
1  JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto 

de Adesão de 2003. 
2  JO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.º 2286/2003 (JO L 343 de 31.12.2003, p. 1). 
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29. "Estância aduaneira de entrada na Comunidade", a estância aduaneira para a qual serão 

dirigidos os resíduos que entram no território aduaneiro da Comunidade de acordo com o n.º 1 

do artigo 38.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92; 

 

30. "Importação", qualquer entrada de resíduos na Comunidade, com exclusão do trânsito através 

da Comunidade; 

 

31. "Exportação", o acto de fazer sair os resíduos da Comunidade, com exclusão do trânsito 

através da Comunidade; 

 

32. Trânsito, a transferência de resíduos efectiva ou prevista efectuada através de um ou mais 

países com excepção do país de expedição ou de destino; 

 

33. "Transporte", o transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo ou fluvial de resíduos; 

 

34. "Transferência": o transporte de resíduos com vista à valorização ou à eliminação, que se 

efectue ou esteja previsto: 

 

a) Entre dois países; ou 

 

b) Entre um país e países e territórios ultramarinos ou outras áreas sob a protecção do 

primeiro; ou 
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c) Entre um país e qualquer área que não faça parte de qualquer país ao abrigo do direito 

internacional; ou 

 

d) Entre um país e o Antárctico; ou 

 

e) A partir de um país transitando por qualquer uma das áreas supramencionadas; ou 

 

f) Transitando por qualquer uma das áreas supramencionada; ou e que tenha origem e se 

conclua no mesmo país; ou 

 

g) Numa área geográfica não sujeita à jurisdição de qualquer país, com destino a um país. 

 

35. "Transferência ilegal", qualquer transferência de resíduos efectuada: 

 

a) Sem ter sido notificada a todas as autoridades competentes envolvidas, nos termos do 

disposto no presente regulamento; ou 

 

b) Sem ter obtido a autorização das autoridades competentes envolvidas, nos termos do no 

presente regulamento; ou 
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c) Tendo obtido a autorização das autoridades competentes envolvidas através de 

falsificação, deturpação ou fraude; ou 

 

d) De um modo não especificado de forma material na notificação ou nos documentos de 

acompanhamento; ou 

 

e) De tal modo que resulte na valorização ou eliminação em violação das regras 

comunitárias e internacionais; ou 

 

f) Em contrário ao disposto nos artigos 33.º,35.º, 38.º, 39.º, 40º e 42.º; ou 

 

g) De tal modo que, em relação às transferências de resíduos referidas nos n.ºs 2 e 4 do 

artigo 3.º: 

 

i) se tenha verificado que os resíduos não constam dos Anexos III, III A ou III B; ou 

 

ii) incumprimento do n.º 4 do artigo 3.º; 

 

iii) a transferência tenha sido efectuada de um modo não especificado materialmente 

no documento do Anexo VII. 
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TÍTULO II 

 

TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTADOS-MEMBROS 

NO INTERIOR DA COMUNIDADE OU COM 

TRÂNSITO POR PAÍSES TERCEIROS 

 

Artigo 3.º 

 

Quadro processual global 

 

1. As transferências dos resíduos a seguir enumerados estão sujeitas ao procedimento de 

notificação e consentimento escritos prévios nos termos do presente Título: 

 

a) Quando destinadas a operações de eliminação: 

 

 todos os resíduos; 

 

b) Quando destinadas a operações de valorização: 

 

i) resíduos enumerados no Anexo IV; 
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ii) resíduos enumerados no Anexo IV-A; 

 

iii) resíduos não classificados em qualquer rubrica própria nos Anexos III, III B, IV ou 

IV A; 

 

iv) misturas de resíduos não classificadas em qualquer rubrica própria nos Anexos III, 

III B, IV ou IV A, excepto se enumeradas no Anexo III A. 

 

2. As transferências dos seguintes resíduos, destinados a valorização estão sujeitas ao requisito 

geral de acompanhamento por determinadas informações, nos termos do artigo 18.º: 

 

a) Resíduos enumerados nos Anexos III ou III B; 

 

b) Misturas, não classificadas em qualquer rubrica própria no Anexo III, de dois ou mais 

resíduos enumerados no Anexo III, desde que a composição dessas misturas não afecte a 

respectiva valorização em boas condições ambientais e que essas misturas estejam 

enumeradas no Anexo III A, nos termos do artigo 57.º. 

 

3. Em relação aos resíduos enumerados no Anexo III, em casos excepcionais são aplicáveis as 

disposições relevantes como se estes estivessem enumerados no Anexo IV, caso apresentem 

qualquer uma das características de perigo enumeradas no Anexo III da Directiva 91/689/CEE. 

Esses casos serão tratados nos termos do artigo 57.º. 
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4. As transferências de resíduos explicitamente destinados a análise laboratorial para efeitos de 

avaliação das suas características físicas ou químicas ou de determinação da sua adequação para 

operações de valorização ou eliminação não estão sujeitas aos procedimentos de notificação e 

consentimento escritos prévios referido no n.º 1. Pelo contrário, são aplicáveis os requisitos 

processuais do artigo 18.º. A quantidade desses resíduos excluídos quando explicitamente 

destinados a análise laboratorial será determinada pela quantidade mínima razoavelmente necessária 

para a boa execução da análise em cada caso específico, e não poderá exceder os 25 kg. 

 

5. As transferências de misturas de resíduos urbanos e equiparados (rubrica de 

resíduos 20 03 01) recolhidos em agregados domésticos, – nomeadamente nos casos em que essa 

recolha abranja também resíduos do mesmo tipo provenientes de outros produtores – para 

instalações de valorização ou de eliminação estão, nos termos do presente regulamento, sujeitas às 

mesmas disposições que as transferências de resíduos destinados a eliminação. 

 

Capítulo 1 – Notificação e consentimento escritos prévios 

 

 

Artigo 4.º 

 

Notificação 

 

Quando o notificador tiver intenção de transferir os resíduos referidos nas alíneas a) ou b) do n.º 1 

do artigo 3.º, deve efectuar uma notificação escrita prévia à autoridade competente de expedição e 

por via desta, e, caso efectue uma notificação geral, deve cumprir o disposto no artigo 13.º. 
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Quando é efectuada uma notificação devem ser cumpridos os seguintes requisitos: 

 

1) Documentos de notificação e de acompanhamento: 

 

A notificação será efectuada por meio dos seguintes documentos: 

 

a) Documento de notificação do Anexo I A; e 

 

b) Documento de acompanhamento do Anexo B. 

 

Ao efectuar uma notificação, o notificador deve preencher o documento de notificação e, se 

pertinente, o documento de acompanhamento. 

 

Nos casos em que o notificador não seja o produtor inicial na acepção do artigo 2.º, n.º 15, 

alínea a), subalínea i),o notificador deve assegurar que o produtor ou uma das pessoas 

referidas no artigo 2.º, n.º 15, alínea a), subalínea ii) ou iii), se possível, assine também o 

documento de notificação do Anexo I A. 

 

O documento de notificação e o documento de acompanhamento serão emitidos pela 

autoridade competente de expedição e postos à disposição do notificador. 
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2) Informações e documentação nos documentos de notificação e de acompanhamento: 

 

O notificador deve incluir ou anexar no documento de notificação as informações e a 

documentação enumeradas na Parte 1 do Anexo II. O notificador deve fornecer, no 

documento de acompanhamento ou em anexo a ele, as informações e a documentação 

incluídas na Parte 2 do Anexo II na medida do possível por ocasião da notificação. 

 

A notificação é considerada devidamente apresentada quando a autoridade competente de 

expedição considerar que o documento de notificação e o documento de acompanhamento 

foram preenchidos nos termos do primeiro parágrafo. 

 

3) Informações e documentação adicionais: 

 

Se for solicitado por qualquer das autoridades competentes envolvidas, o notificador deve 

fornecer informações e documentação adicionais. Na Parte 3 do Anexo II é apresentada uma 

lista das informações e documentação adicionais que podem ser solicitadas. 

 

A notificação é considerada devidamente instruída quando a autoridade competente de destino 

considerar que o documento de notificação e o documento de acompanhamento foram 

preenchidos e que o notificador forneceu as informações e documentação enumeradas nas 

Partes 1 e 2 do Anexo II, bem como as informações e documentação adicionais solicitadas 

nos termos previstos no presente número e enumeradas na Parte 3 do Anexo II. 
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4) Celebração de um contrato entre o notificador e o destinatário: 

 

O notificador celebra um contrato com o destinatário, nos termos do artigo 5.º, para fins de 

valorização ou eliminação dos resíduos notificados. 

 

Ao efectuar-se a notificação, será fornecida às autoridades competentes envolvidas prova 

desse contrato ou uma declaração que ateste a sua existência, nos termos do Anexo I-A. A 

pedido da autoridade competente, o notificador ou destinatário deve fornecer uma cópia do 

contrato ou provas da sua existência que satisfaçam a autoridade competente. 

 

5) Constituição de uma garantia financeira ou seguro equivalente: 

 

Deve ser constituída uma garantia financeira ou um seguro equivalente, nos termos do 

artigo 6.º. O notificador faz uma declaração para o efeito, mediante o preenchimento da parte 

adequada do formulário de notificação do Anexo I A. 

 

A garantia financeira ou o seguro equivalente (ou, se a autoridade competente o permitir, uma 

prova dessa garantia ou seguro ou uma declaração que ateste a sua existência), devem ser 

fornecidos como parte do documento de notificação aquando da notificação ou, se a 

autoridade competente o permitir através da legislação nacional, atempadamente antes do 

início da transferência. 
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6) Âmbito da notificação: 

 

A notificação abrange a transferência desde o local original de expedição, incluindo as 

operações intermédias e não intermédias de valorização ou eliminação. 

 

Se se realizarem operações intermédias e não intermédias subsequentes num país que não seja 

o primeiro país de destino, a operação não intermédia e o seu destino serão indicadas na 

notificação e aplicar-se-á o disposto na alínea f) do artigo 15.º. 

 

 Cada notificação deverá apenas abranger um código de identificação de resíduos, excepto nos 

seguintes casos:  

 

a) Resíduos não classificados em qualquer rubrica própria nos Anexos III, III B, IV  

ou IV A. Neste caso, deverá ser especificado apenas um tipo de resíduos; 

 

b) Misturas de resíduos não classificadas em qualquer rubrica própria nos Anexos III, 

III B, IV ou IV A excepto se enumeradas no Anexo III A. Neste caso, o código de cada 

fracção dos resíduos deverá ser especificado por ordem de importância. 

 

Artigo 5.º 

Contrato 

 

1. Todas as transferências de resíduos que exijam notificação estão sujeitas ao requisito de 

celebração de um contrato entre o notificador e o destinatário para a valorização ou eliminação dos 

resíduos notificados. 
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2. O contrato é celebrado e torna-se aplicável no momento da notificação e pelo período de 

duração da transferência até ter sido emitido um certificado nos termos da alínea e) do artigo 15.º, 

da alínea e) do artigo 16.º ou, se adequado, da alínea d) do artigo 15.º 

 

3. O contrato inclui a obrigação de: 

 

a) O notificador aceitar a retoma dos resíduos, caso a transferência ou a valorização ou 

eliminação não seja concluída conforme previsto ou tenha sido efectuada como transferência 

ilegal, nos termos do artigo 21.º e o n.º 2 do artigo 23.º; 

 

b) O destinatário valorizar ou eliminar os resíduos caso tenham sido efectuados como 

transferência ilegal, nos termos do n.º 3 do artigo 23.º; e 

 

c) O destinatário ou a instalação fornecer, nos termos da alínea e) do artigo 16.º, um certificado 

que comprove que os resíduos foram valorizados ou eliminados de acordo com a notificação e 

as condições aí definidas e os requisitos do presente regulamento. 

 
4. Se uma transferência de resíduos se destinar a operações intermédias de valorização ou 
eliminação, o contrato incluirá as seguintes obrigações adicionais para o destinatário ou a instalação 
de destino: 
 
a) Fornecer, nos termos da alínea d) e, se adequado, da alínea e) do artigo 15.º, os certificados de 

valorização ou eliminação final de acordo com a notificação e as condições aí definidas e os 
requisitos do presente regulamento; e 
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b) Quando aplicável, apresentar uma notificação à autoridade competente do país de expedição 
inicial nos termos da subalínea ii) da alínea f) do artigo 15.º.  

 
5. Caso os resíduos sejam transferidos entre dois estabelecimentos que se encontrem sob o 
controlo da mesma entidade jurídica, este contrato pode ser substituído por uma declaração da 
entidade em causa em que esta se comprometa a proceder à valorização ou eliminação dos resíduos 
notificados. 
 

Artigo 6.º 
 

Garantia financeira  
 
1. Todas as transferências de resíduos que exijam notificação estão sujeitas ao requisito de 
constituição de garantia(s) financeira(s) ou seguro(s) equivalente(s) que abranjam: 
 
a) Os custos de transporte; 
 
b) Os custos de valorização ou eliminação, incluindo quaisquer operações intermédias 

necessárias; e 
 
c) Os custos de armazenagem durante 90 dias. 
 
2. A garantia financeira ou o seguro equivalente destinam-se a cobrir os custos verificados em: 
 
a) Casos em que a transferência, ou a valorização ou eliminação, não possa ser concluída como 

previsto, conforme referido no artigo 21.º; e 
 
b) Casos em que uma transferência, ou a valorização ou eliminação, seja ilegal conforme 

referido no artigo 23.º. 
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3. A garantia financeira ou o seguro equivalente devem ser constituídos pelo notificador ou por 
qualquer outra pessoa singular ou colectiva em seu nome e tornaram-se aplicáveis no momento da 
notificação ou, caso a autoridade competente que aprova a garantia financeira ou seguro equivalente 
o permita, o mais tardar aquando do início da transferência, e será aplicável à transferência 
notificada o mais tardar no início da mesma. 
 

4. A(s) garantia(s) financeira(s) ou seguro(s) equivalente(s), incluindo o formulário, a redacção e 

o montante coberto, são aprovados pela autoridade competente de expedição. 

 

No entanto, em casos de importação para a Comunidade, a autoridade competente de destino na 

Comunidade deve rever o montante coberto e, se necessário, aprovar uma garantia financeira ou um 

seguro equivalente adicionais. 

 

5. A(s) garantia(s) financeira(s) ou seguro(s) equivalente(s) são válidos e abrangem a 

transferência notificada e a conclusão da valorização ou eliminação final dos resíduos notificados. 

 

A(s) garantia(s) financeira(s) ou seguro(s) equivalente(s) são liberados quando o notificador 

apresentar prova de que os resíduos chegaram ao seu destino e foram sujeitos a valorização ou 

eliminação de uma forma ambientalmente correcta. Essa prova é constituída pelo certificado 

referido na alínea e) do artigo 16.º, ou, se adequado, na alínea e) do artigo 15.º no que diz respeito a 

operações intermédias de valorização ou eliminação. 
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6. Em derrogação do n.º 4, se uma transferência for destinada a operações intermédias de 

valorização ou eliminação e se realizar uma nova operação de valorização ou eliminação no país de 

destino, a garantia financeira ou seguro equivalente poderão ser liberados quando os resíduos 

deixarem a instalação intermédia e o notificador apresentar prova de que a operação intermédia foi 

concluída. Essa prova será constituída pelo certificado referido na alínea d) do artigo 15.º. Nesse 

caso, qualquer nova transferência para uma instalação de valorização ou eliminação será coberta por 

uma nova garantia financeira ou seguro equivalente a menos que a autoridade competente de 

destino tenha garantias de que essa garantia financeira ou seguro equivalente não são necessários. 

Nestas circunstâncias, a autoridade competente será responsável pelas obrigações que surjam no 

caso de uma transferência ilegal, ou pela retoma quando a transferência ou a nova operação de 

valorização ou eliminação não puderem ser concluídas como previsto. 

 

7. A autoridade competente na Comunidade que tenha aprovado a garantia financeira ou o 

seguro equivalente terá acesso a eles e fará uso desses fundos, nomeadamente para pagamentos às 

outras autoridades envolvidas, por forma a cumprir as obrigações que lhe cabem em conformidade 

com os artigos 22.º e 24.º. 

 

8. No caso de uma notificação geral ao abrigo do artigo 13.º, pode ser constituída uma ou várias 

garantias financeiras ou seguros equivalentes que cubram partes da notificação geral, em vez de 

uma que cubra toda a notificação geral. Nesses casos, a garantia financeira ou o seguro equivalente 

serão aplicáveis o mais tardar aquando do início da transferência notificada coberta. 

 

A garantia financeira ou o seguro equivalente são liberados quando o notificador apresentar prova 

de que os resíduos em causa chegaram ao seu destino e foram eliminados ou valorizados de uma 

forma ambientalmente correcta. O segundo período do segundo parágrafo do n.º 5 e o n.º 6 são 

aplicáveis mutatis mutandis. 
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9. Os Estados-Membros devem informar a Comissão das disposições de direito interno 

adoptadas em aplicação do presente artigo. 

 

Artigo 7.º 

 

Transmissão da notificação pela autoridade competente de expedição 

 

1. Após recepção de uma notificação devidamente apresentada nos termos do segundo parágrafo 

do n.º 2 do artigo 4.º, a autoridade competente de expedição conserva uma cópia da notificação e 

envia a notificação à autoridade competente de destino, com cópia para todas as autoridades 

competentes de trânsito e informa o notificador desse envio, no prazo de três dias úteis a contar da 

recepção da notificação. 

 

2. Se a notificação não for devidamente apresentada, a autoridade competente de expedição 

solicitará ao notificador informações e documentação nos termos do segundo parágrafo do n.º 2 do 

artigo 4.º, no prazo de três dias úteis a contar da recepção da notificação. 

 

Nesse caso, a autoridade competente de expedição dispõe de três dias úteis a contar da recepção das 

informações e/ou da documentação solicitadas para cumprir o disposto no n.º 1. 
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3. A autoridade competente de expedição pode decidir, no prazo de três dias úteis  a contar da 

recepção de uma notificação devidamente apresentada nos termos do segundo parágrafo do n.º 2 do 

artigo 4.º, não dar seguimento à notificação se tiver objecções a apresentar em relação à 

transferência, nos termos dos artigos 11.º e 12.º. 

 

A sua decisão e essas objecções serão imediatamente comunicadas ao notificador. 

 

4. Se, no prazo de 30 dias a contar da recepção da notificação, a autoridade competente de 

expedição não tiver enviado a notificação nos termos do n.º 1, deverá apresentar uma justificação 

fundamentada, ao notificador, a pedido deste. O mesmo não se aplica quando o pedido de 

informações referido no nº 2 não tenha sido satisfeito. 

 

Artigo 8.º 

 

Pedidos de informação e documentação por parte das autoridades competentes envolvidas  

e aviso de recepção pela autoridade competente de destino 

 

1. Na sequência do envio da notificação pela autoridade competente de expedição, se alguma 

das autoridades competentes envolvidas considerar que são necessárias informações e 

documentação adicionais tal como referido no segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 4.º, solicitará 

essas informações e documentação ao notificador e informará as outras autoridades competentes 

desse pedido, no prazo de três dias úteis a contar da recepção da notificação. Nesse caso, as 

autoridades competentes em questão dispõem de três dias úteis a contar da recepção das 

informações e/ou da documentação solicitadas para informar a autoridade competente de destino. 
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2. Quando a autoridade competente de destino considerar que a notificação está devidamente 

apresentada nos termos do nº 3 do artigo 4º, deve enviar um aviso de recepção ao notificador e 

cópias às outras autoridades competentes envolvidas no prazo de três dias úteis a contar da recepção 

da notificação devidamente instruída. 

 

3. Se, no prazo de 30 dias a contar da recepção da notificação, a autoridade competente de 

destino não enviar o aviso de recepção da notificação nos termos do n.º 2, deverá apresentar uma 

justificação fundamentada ao notificador, a pedido deste. 

 

Artigo 9.º 

 

Consentimento das autoridades competentes de destino, 

de expedição e de trânsito e prazos de transporte, 

valorização ou eliminação 

 

1. As autoridades competentes de destino, de expedição e de trânsito disporão de um prazo 

de 30 dias a contar da data de envio do aviso de recepção pela autoridade competente de destino, 

nos termos do artigo 8.º, para adoptar uma das seguintes decisões fundamentadas por escrito em 

relação à transferência notificada: 

 

a) Autorização sem condições; 
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b) Autorização com condições nos termos do artigo 10.º; ou 

 

c) Objecção nos termos dos artigos 11.º e 12.º. 

 

Pode-se presumir a autorização tácita da autoridade competente de trânsito se não forem 

apresentadas objecções no referido prazo de 30 dias. 

 

2. As autoridades competentes de destino, de expedição e, se apropriado, de trânsito enviam ao 

notificador a sua decisão e respectivas razões, por escrito, no prazo de 30 dias previsto no n.º 1, com 

cópia para as outras autoridades competentes envolvidas. 

 

3. As autoridades competentes de destino, de expedição e, se apropriado, de trânsito dão a sua 

autorização escrita através da aposição do carimbo, assinatura e data nos documentos de notificação 

ou respectivas cópias. 

 

4. A autorização escrita de uma transferência prevista tem um prazo de validade de um ano civil 

a contar da data de emissão ou a contar de uma data posterior consoante o que for indicado no 

documento de notificação. No entanto, tal não será aplicado se as autoridades competentes em causa 

fixarem um prazo mais curto. 

 

5. A autorização tácita de uma transferência prevista é válida durante um ano civil após o termo 

do prazo de 30 dias referido no nº 1. 
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6. A transferência prevista só pode ter início e realizar-se após o cumprimento dos requisitos das 

alíneas a e b) do artigo 16.º e durante o prazo de validade das autorizações tácitas ou escritas de 

todas as autoridades competentes. 

 

7. A valorização ou eliminação de resíduos em relação com uma transferência prevista deve ser 

concluída no prazo máximo de um ano civil a contar da recepção dos resíduos pelo destinatário, 

excepto se for indicado um prazo mais curto pelas autoridades competentes envolvidas. 

 

8. As autoridades competentes envolvidas devem retirar a sua autorização à utilização deste 

procedimento, quando tenham conhecimento de que: 

 

a) A composição dos resíduos não é a notificada; ou 

 

b) As condições estabelecidas para a transferência não foram respeitadas; ou 

 

c) Os resíduos não foram valorizados ou eliminados de acordo com a licença de que é titular a 

instalação que efectua a referida operação; ou 

 

d) Está prevista ou foi efectuada a transferência, valorização ou eliminação dos resíduos 

contrária às informações incluídas nos documentos de notificação e de acompanhamento ou a 

eles anexas. 

 

9. A retirada da autorização é transmitida por meio de comunicação oficial ao notificador com 

cópia para as outras autoridades competentes envolvidas e para o destinatário. 
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Artigo 10.º 

Condições de transferência 

 

1. As autoridades competentes de expedição, de destino e de trânsito podem, no prazo de 30 dias 

a contar da data de envio do aviso de recepção da autoridade competente de destino, nos termos do 

artigo 8.º, estabelecer condições para dar a sua autorização a uma transferência notificada. Essas 

condições podem basear-se numa ou mais das razões referidas nos artigos 11.º ou 12.º. 

 

2. As autoridades competentes de expedição, de destino e de trânsito podem também, no prazo 

de 30 dias referido no n.º 1, estabelecer condições para o transporte de resíduos na área sob a sua 

jurisdição. Essas condições de transporte não podem ser mais rigorosas do que as estabelecidas para 

transferências semelhantes totalmente efectuadas na área sob a sua jurisdição e devem respeitar os 

acordos existentes, especialmente os acordos internacionais relevantes. 

 

3. As autoridades competentes de expedição, de destino e de trânsito podem também, no prazo 

de 30 dias referido no n.º 1, estabelecer como condição que a sua autorização seja considerada nula 

caso a garantia financeira ou o seguro equivalente não seja aplicável o mais tardar no início da 

transferência notificada, como previsto no n.º 3 do artigo 6.º. 
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4. As condições são transmitidas, por escrito, ao notificador pela autoridade competente, com 

cópia para as outras autoridades competentes envolvidas. 

 

As condições são indicadas ou anexas no documento de notificação pela autoridade competente 

relevante. 

 

Artigo 11º 

 

Objecções a transferências de resíduos destinados a eliminação 

 

1. Ao efectuar uma notificação relativa a uma transferência prevista de resíduos destinados a 

eliminação, as autoridades competentes de destino e de expedição podem, no prazo de 30 dias a 

contar da data de envio do aviso de recepção da autoridade competente de destino e nos termos do 

artigo 8º, apresentar objecções fundamentadas baseadas numa ou em várias das razões a seguir 

indicadas e de acordo com o Tratado: 

 

a) A transferência ou eliminação planeada não ser consentânea com medidas tomadas em 

aplicação dos princípios de proximidade, de prioridade da valorização e de auto-suficiência 

aos níveis comunitário e nacional, de acordo com a Directiva 75/442/CEE, no sentido de 

proibir de um modo geral ou parcial as transferências de resíduos ou levantar 

sistematicamente objecções às mesmas; ou 

 

b) A transferência ou eliminação planeada não ser consentânea com a legislação nacional 

relativa à protecção do ambiente, ordem pública, segurança pública ou protecção da saúde no 

que se refere a acções realizadas nesse país; ou
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c) O notificador ou o destinatário ter sido anteriormente condenado por transferências ilegais ou 

por qualquer outro acto ilegal relacionado com a protecção do ambiente. Nesse caso, as 

autoridades competentes de expedição e de destino podem indeferir todas as transferências 

que envolvam a pessoa em causa, de acordo com a legislação nacional, ou 

 

d) O notificador ou o destinatário não ter reiteradamente cumprido o disposto nos artigos 15.º 

e 16.º em relação a anteriores transferências; ou 

 

e) O Estado-Membro pretender exercer o direito que lhe assiste nos termos do n.º 1 do artigo 4.º 

da Convenção de Basileia no sentido de proibir a importação de resíduos perigosos ou de 

resíduos constantes do Anexo II dessa Convenção; ou 

 

f) A transferência ou eliminação planeada ser incompatível com obrigações decorrentes de 

convenções internacionais celebradas pelo Estado-Membro ou Estados-Membros em causa ou 

pela Comunidade; ou 

 

g) A transferência ou eliminação prevista não cumprir o disposto na Directiva 75/442/CEE, 

nomeadamente nos seus artigos 5.º e 7.º, embora tendo em conta circunstâncias geográficas 

ou a necessidade de instalações especializadas para determinados tipos de resíduos: 

 

 i) com vista à implementação do princípio da auto-suficiência aos níveis comunitário e 

nacional; 
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 ii) em casos em que a instalação especializada tenha de eliminar resíduos de uma fonte 

mais próxima e a autoridade competente tenha dado prioridade a esses resíduos, ou 

 

 iii) com vista a assegurar que as transferências respeitem os planos de gestão de resíduos, 

ou 

 

h) Os resíduos serem tratados numa instalação abrangida pela Directiva 96/61/CE, mas que não 

aplica as melhores técnicas disponíveis definidas no n.º 4 do artigo 9.º da referida directiva de 

acordo com a licença da instalação; ou 

 

i) Os resíduos em causa sejam tratados de acordo com as normas de protecção do ambiente 

estabelecidas na legislação comunitária e juridicamente vinculativas relativas às operações de 

eliminação também nos casos em que sejam concedidas derrogações temporárias. 

 

2. As autoridades competentes de trânsito podem, no prazo de 30 dias referido no nº 1, 

apresentar objecções fundamentadas com base apenas nas alíneas b), c) e f) do n.º 1. 

 

3. A alínea a) do n.º 1 não é aplicável no caso de resíduos perigosos produzidos num Estado-

-Membro de expedição em quantidades globais anuais tão pequenas que a construção de novas 

instalações de eliminação especializadas nesse Estado não teria viabilidade económica. 
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A autoridade competente de destino coopera com a autoridade competente de expedição que 

considere que é aplicável o presente número, e não a alínea a) do n.º 1, para resolução bilateral da 

questão. 

 

Se não se obtiver uma solução satisfatória, cada Estado-Membro pode submeter o assunto à 

apreciação da Comissão. A Comissão deve, então, decidir sobre esta questão, nos termos do nº 2 do 

artigo 18.º da Directiva 75/442/CEE. 

 

4. Se, no prazo de 30 dias referido no n.º 1 , as autoridades competentes considerarem que os 

problemas que motivaram as suas objecções foram resolvidos, comunicarão esse facto 

imediatamente por escrito ao notificador, com cópia para o destinatário e para as outras autoridades 

competentes envolvidas. 

 

5. Se os problemas que deram origem às objecções não tiverem sido resolvidos no prazo de 30 

dias referido no n.º 1 , a notificação caduca. Se o notificador ainda tencionar efectuar a 

transferência, será efectuada uma nova notificação, excepto em caso de decisão contrária das 

autoridades competentes envolvidas e do notificador. 

 

6. As medidas tomadas pelos Estados-Membros, nos termos da alínea a) do n.º 1, no sentido da 

proibição geral ou parcial das transferências de resíduos destinados a eliminação ou de objecções 

sistemáticas às mesmas, ou nos termos da alínea e) do n.º 1, são imediatamente notificadas à 

Comissão, que informará os outros Estados-Membros. 
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Artigo 12.º 

 

Objecções a transferências de resíduos destinados a valorização 

 

1. Ao efectuar uma notificação relativa a uma transferência prevista de resíduos destinados a 

valorização, as autoridades competentes de destino e de expedição podem, no prazo de 30 dias a 

contar da data de envio do aviso de recepção da autoridade competente de destino e nos termos do 

artigo 8.º, apresentar objecções fundamentadas baseadas numa ou em várias das razões  a seguir 

indicadas e  de acordo com o Tratado: 

 

a) A transferência ou valorização prevista não ser consentânea com a Directiva 75/442/CEE, 

nomeadamente com os seus artigos 3.º, 4.º, 7.º e 10.º; ou 

 

b) A transferência ou valorização prevista não ser consentânea com a legislação nacional relativa 

à protecção do ambiente, ordem pública, segurança pública ou protecção da saúde no que se 

refere a acções realizadas no país que levanta a objecção; ou 

 

c) Respeitando a necessidade de assegurar o bom funcionamento do mercado interno, a 

transferência ou valorização prevista não seja consentânea com a legislação do país de 

expedição em matéria de valorização, incluindo no caso de a transferência prevista se destinar 

à valorização numa instalação com normas de tratamento menos rigorosas para este resíduo 

específico do que as estabelecidas no país de expedição;
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 Tal não se aplica se: 

 

 i) Existir legislação comunitária correspondente, nomeadamente relacionada com 

resíduos, e tiverem sido introduzidas no direito nacional, em transposição dessa 

legislação comunitária, disposições pelo menos tão rigorosas como as estabelecidas na 

legislação comunitária; 

 

 ii) A operação de valorização no país de destino se realizar em condições sensivelmente 

equivalentes às preconizadas no direito nacional do país de expedição; 

 

 iii) A legislação nacional do país de expedição, que não a abrangida pela subalínea i), não 

tiver sido notificada nos termos da Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a um procedimento de informação no 

domínio das normas e regulamentações técnicas e às regras dos serviços da sociedade 

da informação 1, se exigido nessa directiva; ou 

 

d) O notificador ou o destinatário ter sido anteriormente condenado por transferências ilegais ou 

por qualquer outro acto ilegal relacionado com a protecção do ambiente. Nesse caso, as 

autoridades competentes de expedição e de destino podem indeferir todas as transferências 

que envolvam a pessoa em causa, de acordo com a legislação nacional; ou 

 

e) O notificador ou o destinatário não terem reiteradamente cumprido o disposto nos artigos 15.º 

e 16.º em relação a anteriores transferências; ou 

 

f) A transferência ou a valorização prevista ser incompatível com obrigações decorrentes de 

convenções internacionais celebradas pelo ou pelos Estados-Membros em causa ou pela 

Comunidade; ou 

                                                 
1  JO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003. 
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g) A relação entre os resíduos susceptíveis e não susceptíveis de valorização, o valor estimado 

dos materiais objecto de valorização final ou o custo da valorização e o custo da eliminação 

da fracção não valorizável dos resíduos não justificar a valorização por questões de ordem 

económica e/ou ambiental, ou 

 

h) A transferência de resíduos se destinar a eliminação e não a valorização; ou 

 

i) Os resíduos serem tratados numa instalação abrangida pela Directiva 96/61/CE, mas que não 

aplica as melhores técnicas disponíveis definidas no n.º 4 do artigo 9.º da referida directiva de 

acordo com a licença da instalação; ou 

 

j) Os resíduos em causa não sejam tratados de acordo com normas de protecção do ambiente 

juridicamente vinculativas relativas às operações de valorização ou com obrigações de 

valorização ou reciclagem juridicamente vinculativas estabelecidas na legislação comunitária 

também nos casos em que sejam concedidas derrogações temporárias; ou 

 

k) Os resíduos em causa não sejam tratados de acordo com os planos de gestão de resíduos 

elaborados ao abrigo do artigo 7.º da Directiva 75/442/CEE, com vista a garantir a aplicação 

das obrigações de valorização ou reciclagem juridicamente vinculativas estabelecidas na 

legislação comunitária. 
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2. As autoridades competentes de trânsito podem, no prazo de 30 dias referido no nº 1, 

apresentar objecções fundamentadas à transferência prevista com base apenas nas alíneas b), d) e f) 

do n.º 1. 

 

3. Se, no prazo de 30 dias referido no n.º 1 , as autoridades competentes considerarem que os 

problemas que motivaram as suas objecções foram resolvidos, comunicarão esse facto 

imediatamente por escrito ao notificador, com cópia para o destinatário e para as outras autoridades 

competentes envolvidas. 

 

4. Se os problemas que deram origem às objecções não tiverem sido resolvidos no prazo de 30 

dias referido no n.º 1 , a notificação caduca. Se o notificador ainda tencionar efectuar a 

transferência, será efectuada uma nova notificação, excepto em caso de decisão em contrário das 

autoridades competentes envolvidas e do notificador. 

 

5. As objecções levantadas pelas autoridades competentes nos termos da alínea c) do n.º 1 

devem ser transmitidas pelos Estados-Membros à Comissão nos termos do artigo 50.º. 
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6. O Estado-Membro de expedição informa a Comissão e os outros Estados-Membros da 

legislação nacional em que se podem basear as objecções levantadas pelas autoridades competentes 

nos termos da alínea c) do n.º 1 e declaram os resíduos ou operações de recuperação de resíduos a 

que essas objecções se aplicam, antes de essa legislação ser invocada para levantar objecções 

justificadas. 

 

Artigo 13.º 

Notificação geral 

 

1. O notificador pode apresentar uma notificação geral que abranja várias transferências se, no 

caso de cada transferência: 

 

a) Os resíduos apresentarem características físicas e químicas essencialmente semelhantes; 

 

b) Os resíduos forem transferidos para o mesmo destinatário e para a mesma instalação; e 

 

c) O itinerário da transferência, conforme indicado no documento de notificação, for o mesmo. 

 

2. Se, por circunstâncias imprevistas, não puder ser seguido o mesmo itinerário, o notificador 

informa as autoridades competentes envolvidas o mais rapidamente possível, e de preferência antes 

do início da transferência, se a necessidade de alteração do itinerário já for conhecida. 
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Se a alteração do itinerário for conhecida antes do início da transferência e implicar outras 

autoridades competentes que não as incluídas na notificação geral, esta não poderá ser utilizada e 

deverá ser apresentada uma nova notificação. 

 

3. As autoridades competentes envolvidas podem condicionar o seu acordo à utilização da 

notificação geral ao fornecimento subsequente de informações e documentação adicionais, nos 

termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º. 

 

Artigo 14.º 

 

Instalações de valorização titulares de uma autorização prévia 

 

1. As autoridades competentes de destino com jurisdição sobre instalações de valorização 

específicas podem decidir emitir autorizações prévias para essas instalações. 

 

Essas decisões são limitadas a um determinado período e podem ser revogadas em qualquer 

momento. 

 

2. Em caso de uma notificação geral nos termos do artigo 13.º, o prazo de validade da 

autorização referida nos n.ºs 4 e 5 do artigo 9.º pode ser prorrogado até um máximo de três anos 

pela autoridade competente de destino, com o acordo das outras autoridades competentes 

envolvidas. 
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3. As autoridades competentes que decidam conceder uma autorização prévia a uma instalação 

nos termos dos n.ºs 1 e 2 devem enviar as seguintes informações à Comissão e, se adequado, ao 

Secretariado da OCDE: 

 

a) Nome, número de registo e endereço da instalação de valorização; 

 

b) Descrição das tecnologias utilizadas, incluindo código(s) R; 

 

c) Resíduos enumerados nas listas dos Anexos IV e IV A, ou resíduos aos quais é aplicável a 

decisão; 

 

d) Quantidade total objecto de autorização prévia; 

 

e) Prazo de validade; 

 

f) Qualquer alteração da autorização prévia; 

 

g) Qualquer alteração das informações notificadas; e 

 

h) Qualquer revogação da autorização prévia. 

 

Para este fim deve ser utilizado o formulário constante do Anexo VI. 



 
15311/4/04 REV 4  JAC/jv 56 
 DG I   PT 

 

4. Em derrogação dos artigos 9.º, 10.º e 12.º, a autorização concedida nos termos do artigo 9.º, as 

condições impostas nos termos do artigo 10.º ou as objecções levantadas nos termos do artigo 12.º 

pelas autoridades competentes envolvidas estão sujeitas a um prazo de sete dias úteis a contar da 

data de envio do aviso de recepção pela autoridade competente de destino nos termos do artigo 8.º. 

 

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, a autoridade competente de expedição pode decidir da 

necessidade de mais tempo para a recepção de informações ou documentação adicionais do 

notificador. 

 

Nesse caso, a autoridade competente deve, no prazo de sete dias úteis, informar o notificador por 

escrito, com cópia para as outras autoridades competentes envolvidas. 

 

O tempo total necessário não pode exceder 30 dias a contar da data de envio do aviso de recepção 

pela autoridade competente de destino nos termos do artigo 8.º. 
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Artigo 15.º 

Disposições adicionais relativas a 

operações intermédias de valorização e eliminação 

 

As transferências de resíduos destinados a operações intermédias de valorização ou eliminação 

estão sujeitas às seguintes disposições adicionais: 

 

a) Se a transferência de resíduos se destinar a uma operação intermédia de valorização ou 

eliminação, todas as instalações em que estejam previstas operações subsequentes, 

intermédias ou não, de valorização ou eliminação devem ser igualmente indicadas no 

documento de notificação além da inicial operação intermédia de valorização ou eliminação; 

 

b) As autoridades competentes de expedição e de destino só podem dar a sua autorização a uma 

transferência destinada a uma operação intermédia de valorização e eliminação se não houver 

motivos para objecção, nos termos dos artigos 11.º ou 12.º, à transferência de resíduos para as 

instalações que realizam as operações subsequentes, intermédias ou não, de valorização ou 

eliminação; 

 

c) No prazo de três dias após a recepção dos resíduos pela instalação que efectua essa operação 

intermédia de valorização ou eliminação, a instalação em questão fornecerá uma confirmação 

escrita da recepção dos resíduos. 

 

 Essa confirmação será indicada no documento de acompanhamento ou a ele anexada. A 

referida instalação enviará ao notificador e às autoridades competentes envolvidas cópias 

assinadas do documento de acompanhamento contendo essa confirmação; 
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d) O mais cedo possível, mas o mais tardar 30 dias após a conclusão das operações intermédias 

de valorização ou eliminação e o mais tardar um ano civil – ou um período mais curto nos 

termos do n.º 7 do artigo 9.º – após a recepção dos resíduos, o destinatário ou a instalação que 

efectua essa operação devem, sob a sua responsabilidade, certificar que foi concluída a 

operação de valorização ou eliminação. 

 

 Esse certificado será indicado no documento de acompanhamento ou a ele anexado. 

 

A referida instalação enviará ao notificador e às autoridades competentes envolvidas cópias 

assinadas do documento de acompanhamento contendo esse certificado; 

 

e) Ao entregar resíduos para uma operação subsequente, intermédia ou não, de valorização ou 

eliminação numa instalação localizada no país de destino, uma instalação de valorização ou 

eliminação que efectue operações intermédias de valorização ou eliminação deve obter, tão 

cedo quanto possível e o mais tardar um ano civil – ou um período mais curto nos termos do 

n.º 7 do artigo 9.º – após a entrega dos resíduos, um certificado dessa instalação em como foi 

concluída a subsequente operação não intermédia de valorização ou eliminação final. 

 

 A referida instalação que efectua operações intermédias de valorização ou eliminação enviará 

imediatamente o certificado ou os certificados aplicáveis ao notificador e às autoridades 

competentes envolvidas, identificando as transferências a que o(s) certificado(s) dizem 

respeito; 



 
15311/4/04 REV 4  JAC/jv 59 
 DG I   PT 

 

f) Quando é efectuada uma entrega conforme descrito na alínea e) numa instalação localizada 

respectivamente: 

 

i) No país de expedição inicial ou noutro Estado-Membro, é então necessária uma nova 

notificação de acordo com as disposições do presente Título, ou 

 

ii) Num país terceiro fora da Comunidade, é necessária uma nova notificação de acordo 

com as disposições do presente regulamento, ao que se acrescenta que as disposições 

relativas às autoridades competentes envolvidas serão também aplicáveis à autoridade 

inicial competente do país de expedição inicial. 

 

Artigo 16.º 

 

Requisitos a respeitar após a autorização de uma transferência 

 

Após a autorização de uma transferência notificada pelas autoridades competentes envolvidas, todas 

as empresas em causa devem preencher o documento de acompanhamento ou, no caso de uma 

notificação geral, os documentos de acompanhamento, nos pontos indicados, assiná-lo ou assiná-los 

e conservar uma cópia ou cópias. Devem ser preenchidos os seguintes requisitos: 

 

a) Preenchimento do documento de acompanhamento pelo notificador: logo que receba a 

autorização das autoridades competentes de expedição, de destino e de trânsito ou, 

relativamente à autoridade competente de trânsito, possa presumir uma autorização tácita, o 

notificador indica a data efectiva da transferência e completa o documento de 

acompanhamento na medida do possível; 
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b) Informação prévia relativa ao início efectivo da transferência: o notificador envia cópias 

assinadas do documento de acompanhamento já completado, conforme descrito na alínea a), 

às autoridades competentes envolvidas e ao destinatário pelo menos três dias úteis antes do 

início da transferência; 

 

c) Documentos de acompanhamento de cada transporte: o notificador deve conservar uma cópia 

do documento de acompanhamento. O documento de acompanhamento e as cópias do 

documento de notificação que contenham a autorização por escrito e as condições das 

autoridades competentes envolvidas, devem acompanhar cada transporte. O documento de 

acompanhamento deve ser conservado pelo destinatário; 

 

d) Confirmação escrita da recepção dos resíduos pelo destinatário: no prazo de três dias após a 

recepção dos resíduos, o destinatário deve fornecer a confirmação por escrito da recepção dos 

mesmos. 

 

 Essa confirmação é indicada no documento de acompanhamento ou a ele anexa. 

 

 O destinatário envia ao notificador e às autoridades competentes envolvidas cópias assinadas 

do documento de acompanhamento com essa confirmação; 
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e) Certificado de valorização não intermédia ou eliminação pelo destinatário: o mais cedo 

possível, mas o mais tardar 30 dias após a conclusão das operações de valorização não 

intermédia ou eliminação e o mais tardar um ano civil – ou um período mais curto nos termos 

do n.º 7 do artigo 9.º – após a recepção dos resíduos, o destinatário ou a instalação que efectua 

essa operação devem, sob a sua responsabilidade, certificar que foi concluída a operação não 

intermédia de valorização ou eliminação. 

 

 Esse certificado é indicado no documento de acompanhamento ou a ele anexo. 

 

 O destinatário envia ao notificador e às autoridades competentes envolvidas cópias assinadas 

do documento de acompanhamento contendo esse certificado. 

 

Artigo 17.º 

 

Alterações da transferência após a autorização 

 

1. Caso sejam efectuadas alterações essenciais dos dados e/ou condições da transferência 

autorizada, incluindo alterações relativas à quantidade prevista, ao itinerário, ao encaminhamento, à 

data da transferência ou ao transportador, o notificador informa imediatamente e, sempre que 

possível, antes do início da transferência, as autoridades competentes envolvidas e o destinatário. 

 

2. Nesses casos é efectuada uma nova notificação, a não ser que todas as autoridades 

competentes envolvidas considerem que as alterações propostas não a exigem. 

 

3. Será efectuada uma nova notificação se essas alterações envolverem outras autoridades 

competentes para além das incluídas na notificação original. 
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Capítulo 2 – Requisitos gerais de informação 

 

Artigo 18.º 

 

Resíduos que devem ser acompanhados de determinadas informações 

 

1. Os resíduos referidos nos n.ºs 2 e 4 do artigo 3.º que se destinem a ser transferidos de um 

Estado-Membro para outro e/ou a transitar por um ou vários outros Estados-Membros estão sujeitos 

aos seguintes requisitos processuais: 

 

a) A fim de permitir o seguimento das transferências desses resíduos, a pessoa sob a jurisdição 

do país de expedição que trata da transferência deve garantir que os resíduos sejam 

acompanhados do documento incluído no Anexo VII; 

 

b) O documento incluído no Anexo VII deve ser assinado pela pessoa que trata da transferência 

antes de esta ter lugar e pelo representante da instalação de valorização ou do laboratório e 

pelo destinatário no momento da recepção dos resíduos em causa. 
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2. O contrato referido no Anexo VII entre a pessoa que trata da transferência e o destinatário 

com vista à valorização dos resíduos torna-se aplicável no momento do início da transferência e 

incluirá a obrigação, caso a transferência dos resíduos ou a sua valorização não possa ser concluída 

como previsto ou caso seja efectuada como transferência ilícita, para a pessoa que trata da 

transferência ou, caso essa pessoa não esteja em condições de completar a transferência dos 

resíduos ou a sua valorização (por exemplo, seja insolvente), para o destinatário, de: 

 

a) Retomar os resíduos ou garantir a sua valorização de modo alternativo e 

 

b) Providenciar entretanto o seu armazenamento, se necessário. 

 

A pessoa que trata da transferência ou o destinatário deve fornecer uma cópia do contrato a pedido 

da autoridade competente envolvida. 

 

3. Para fins de inspecção, controlo do cumprimento, planeamento e estatísticas, os Estados-

-Membros podem, de acordo com a legislação nacional, solicitar as informações referidas no n.º 1 

sobre transferências sujeitas ao presente artigo. 

 

4. As informações referidas no n.º 1 devem ser tratadas confidencialmente, de acordo com a 

legislação nacional e comunitária. 
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Capítulo 3 – Requisitos gerais 

 

Artigo 19.º 

Proibição de mistura de resíduos durante a transferência 

 

Desde o início da transferência até à sua recepção numa instalação de valorização ou eliminação, 

conforme estabelecido no documento de notificação, ou como referido no artigo 18.º, os resíduos 

não podem ser misturados com outros. 

 

 

Artigo 20.º 

Conservação de documentos e informações 

 

1. Todos os documentos dirigidos às autoridades competentes ou por estas enviados relativos a 

uma transferência notificada devem ser conservados na Comunidade pelas autoridades competentes, 

pelo notificador e pelo destinatário, durante pelo menos três anos a contar da data de início da 

transferência. 

 

2. As informações fornecidas nos termos do n.º 1 do artigo 18.º são conservadas na 

Comunidade, pela pessoa que trata da transferência e pelo destinatário, durante pelo menos três 

anos a contar da data de início da transferência. 
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Capítulo 4 – Obrigações de retoma 

 

Artigo 21.º 

 

Retoma quando uma transferência não pode ser concluída como previsto 

 

1. Sempre que uma autoridade competente envolvida tenha conhecimento de que uma 

transferência de resíduos, incluindo a sua valorização ou eliminação, não pode ser concluída como 

previsto de acordo com as condições estabelecidas nos documentos de notificação e de 

acompanhamento e/ou no contrato referido no segundo parágrafo do n.º 4 do artigo 4.º e no 

artigo 5.º, deve informar imediatamente a autoridade de expedição competente. Quando uma 

instalação de valorização ou eliminação rejeitar uma transferência recebida, deve imediatamente 

informar a autoridade de destino competente. 

 

2. A autoridade competente de expedição garante que, excepto nos casos referidos no n.º 3, os 

resíduos em causa sejam retomados pelo notificador para a área sob a sua jurisdição ou para outro 

local no país de expedição, de acordo com a hierarquia estabelecida no nº 15 do artigo 2.º, ou, se 

inviável, por essa própria autoridade competente ou por uma pessoa singular ou colectiva em seu 

nome. 
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Tal será efectuado no prazo de 90 dias, ou em qualquer outro prazo acordado pelas autoridades 

competentes envolvidas, após a autoridade competente de expedição ter tomado conhecimento ou 

sido avisada por escrito pelas autoridades competentes de destino ou de trânsito de que a 

transferência autorizada de resíduos ou a sua valorização ou eliminação não podem ser concluídas, 

e da respectiva razão ou razões. Esse aviso pode resultar de informações apresentadas às 

autoridades competentes de destino ou de trânsito nomeadamente por outras autoridades 

competentes. 

 

3. A obrigação de retoma prevista no n.º 2 não é aplicável se as autoridades competentes de 

expedição, trânsito e destino envolvidas na valorização ou eliminação dos resíduos considerarem 

que os resíduos podem ser valorizados ou eliminados de uma forma alternativa no país de destino 

ou noutro local pelo notificador ou, se inviável, pela autoridade competente de expedição ou por 

uma pessoa singular ou colectiva em seu nome. 

 

A obrigação de retoma prevista no n.º 2 não é aplicável se os resíduos transferidos tiverem, durante 

a operação na instalação em questão, sido irreversivelmente misturados com outros resíduos antes 

de a autoridade competente envolvida ter tido conhecimento da impossibilidade de conclusão da 

transferência notificada, tal como referido no n.º 1. Essas misturas devem ser valorizadas ou 

eliminadas de uma forma alternativa, nos termos do primeiro parágrafo. 

 

4. Nos casos de retoma referidos no n.º 2 é efectuada uma nova notificação, excepto se as 

autoridades competentes envolvidas acordarem em que é suficiente um pedido devidamente 

fundamentado da autoridade competente de expedição inicial. 
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Se apropriado, a nova notificação será efectuada pelo notificador inicial ou, se inviável, pelas outras 

pessoas singulares ou colectivas nos termos do nº 15 do artigo 2.º, ou, se inviável, pela autoridade 

competente de expedição inicial ou por uma pessoa singular ou colectiva em seu nome. 

 

As autoridades competentes não podem opor-se ou levantar objecções à devolução dos resíduos de 

uma transferência que não possa ser concluída ou à operação de valorização ou eliminação 

respectiva. 

 

5. Se forem adoptadas soluções alternativas fora do país de destino inicial, conforme referido no 

n.º 3, será efectuada, se apropriado, uma nova notificação pelo notificador inicial ou, se inviável, 

pelas outras pessoas singulares ou colectivas nos termos do nº 15 do artigo 2.º, ou, se inviável, pela 

autoridade competente de expedição inicial ou por uma pessoa singular ou colectiva em seu nome. 

 

Na apresentação dessa nova notificação pelo notificador, esta notificação é igualmente apresentada 

à autoridade competente do país de expedição inicial. 

 

6. Se forem adoptadas soluções alternativas no país de destino inicial, conforme referido no 

n.º 3, não será necessária uma nova notificação, sendo suficiente um pedido devidamente 

fundamentado. Esse pedido devidamente fundamentado, procurando um acordo quanto à solução 

alternativa, será transmitido à autoridade competente de destino e de expedição pelo notificador 

inicial ou, se inviável, à autoridade competente de destino pela autoridade competente de expedição 

inicial. 
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7. Se não for necessário efectuar nova notificação nos termos dos n.ºs 4 ou 6, será preenchido 

um novo documento de acompanhamento nos termos dos artigo 15.º ou 16.º pelo notificador inicial 

ou, se inviável, pelas outras pessoas singulares ou colectivas nos termos do nº 15 do artigo 2.º, ou, 

se inviável, pela autoridade competente de expedição inicial ou por uma pessoa singular ou 

colectiva em seu nome. 

 

Se for efectuada nova notificação pela autoridade competente de expedição inicial nos termos dos 

n.ºs 4 ou 5, não será exigida uma nova garantia financeira ou seguro equivalente. 

 

8. A obrigação do notificador e a obrigação subsidiária do país de expedição de aceitar a retoma 

dos resíduos ou de providenciar uma valorização ou eliminação alternativa terminará quando o 

destinatário emitir o certificado de eliminação ou valorização não intermédia referido na alínea e) 

do artigo 16.º ou, se adequado, na alínea e) do artigo 15.º. Nos casos de operações intermédias de 

valorização ou eliminação referidas no n.º 6 do artigo 6.º, a obrigação subsidiária do país de 

expedição termina quando o destinatário emitir o certificado referido na alínea d) do artigo 15.º. 

 

Se o destinatário emitir um certificado de valorização ou eliminação de forma a dar origem a uma 

transferência ilícita, tendo por consequência a libertação da garantia financeira, são aplicáveis o 

n.º 3 do artigo 23.º e o n.º 2 do artigo 24.º. 
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9. Sempre que, num Estado-Membro, sejam detectados resíduos de uma transferência que não 

pode ser concluída, incluindo a respectiva valorização ou eliminação, a autoridade competente com 

jurisdição sobre a área em que os resíduos foram detectados é responsável por providenciar uma 

armazenagem segura dos resíduos enquanto se aguarda a sua devolução ou a sua eliminação ou 

valorização não intermédia de uma forma alternativa. 

 

Artigo 22.º 

 

Custos da retoma quando uma transferência não pode ser concluída 

 

1. Os custos decorrentes da devolução dos resíduos de uma transferência que não pode ser 

concluída, incluindo os custos de transporte, valorização ou eliminação nos termos dos n.ºs 2 ou 3 

do artigo 21.º e, a contar da data em que a autoridade competente de expedição tenha tido 

conhecimento de que uma transferência de resíduos, respectiva valorização ou eliminação não 

poderá ser concluída, os custos de armazenagem nos termos do n.º 9 do artigo 21.º, são imputados: 

 

a) Ao notificador, de acordo com a hierarquia estabelecida no nº 15 do artigo 2.º ou, se inviável; 

 

b) A outras pessoas singulares ou colectivas, consoante o caso ou, se inviável; 

 

c) À autoridade competente de expedição; ou, se inviável; 

 

d) Conforme acordado pelas autoridades competentes envolvidas. 

 

2. O presente artigo não prejudica as disposições comunitárias e nacionais em matéria de 

responsabilidade. 
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Artigo 23.º 

 

Retoma em caso de transferência ilegal 

 

1. Uma autoridade competente que descubra a ocorrência de uma transferência que considere 

ilegal, deverá informar imediatamente as outras autoridades competentes envolvidas. 

 

2. Se a transferência ilegal for da responsabilidade do notificador, a autoridade competente de 

expedição assegurará que os resíduos em questão sejam: 

 

a) Retomados pelo notificador de facto ou, se não tiver sido efectuada qualquer notificação; 

 

b) Retomados pelo notificador de jure ou, se inviável; 

 

c) Retomados pela própria autoridade competente de expedição ou, em seu nome, por uma 

pessoa singular ou colectiva; ou, se inviável, 

 

d) Eliminados ou valorizados de forma alternativa no país de destino ou de expedição, pela 

própria autoridade competente de expedição ou, em seu nome, por uma pessoa singular ou 

colectiva; ou, se inviável, 

 

e) Eliminados ou valorizados de forma alternativa noutro país pela própria autoridade 

competente de expedição ou, em seu nome, por uma pessoa singular ou colectiva, se todas as 

autoridades competentes envolvidas assim o acordarem. 
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Esta retoma, valorização ou eliminação serão efectuadas no prazo de 30 dias, ou em qualquer outro 

prazo acordado entre as autoridades competentes envolvidas, após a autoridade competente de 

expedição ter tomado conhecimento ou sido avisada por escrito pelas autoridades competentes de 

destino ou de trânsito sobre a transferência ilegal e respectiva razão ou razões. Esse aviso pode 

resultar de informações apresentadas às autoridades competentes de destino ou de trânsito 

nomeadamente por outras autoridades competentes. 

 

Nos casos de retoma referidos nas alíneas a), b) e c), é efectuada uma nova notificação, excepto se 

as autoridades competentes envolvidas acordarem em que é suficiente um pedido devidamente 

fundamentado da autoridade competente de expedição inicial. 

 

A nova notificação é efectuada por uma das pessoas enumeradas nas alíneas a), b) ou c) e segundo 

esta ordem. 

 

As autoridades competentes não podem opor-se ou levantar objecções à devolução de resíduos de 

uma transferência ilegal. No caso de adopção de soluções alternativas pela autoridade competente 

de expedição referidas nas alíneas d) e e), será efectuada uma nova notificação pela autoridade 

competente de expedição inicial ou, em seu nome, por uma pessoa singular ou colectiva, excepto se 

as autoridades competentes envolvidas acordarem em que é suficiente um pedido devidamente 

fundamentado dessa autoridade. 
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3. Se a transferência ilegal for da responsabilidade do destinatário, a autoridade competente de 

destino deve assegurar que os resíduos em questão sejam valorizados ou eliminados de uma forma 

ambientalmente correcta: 

 

a) Pelo destinatário; ou, se inviável, 

 

b) Pela própria autoridade competente ou por uma pessoa singular ou colectiva em seu nome. 

 

Essa valorização ou eliminação será efectuada no prazo de 30 dias, ou em qualquer outro prazo 

acordado pelas autoridades competentes envolvidas, após a autoridade competente de destino ter 

tomado conhecimento ou sido avisada por escrito pelas autoridades competentes de expedição ou de 

trânsito sobre a transferência ilegal e respectiva razão ou razões. Esse aviso pode resultar de 

informações apresentadas às autoridades competentes de expedição e de trânsito, nomeadamente 

por outras autoridades competentes. 

 

Para o efeito, as autoridades competentes envolvidas devem cooperar, segundo as necessidades, no 

sentido da valorização ou eliminação dos resíduos. 

 

4. Se não for necessário efectuar nova notificação, deverá ser preenchido um novo documento 

de acompanhamento nos termos dos artigos 15.º ou 16.º pela pessoa responsável pela retoma ou, se 

inviável, pela autoridade competente de expedição inicial. 
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Se for feita nova notificação pela autoridade competente de expedição inicial, não é exigida nova 

garantia financeira ou seguro equivalente. 

 

5. Sobretudo nos casos em que a responsabilidade pela transferência ilegal não possa ser 

atribuída nem ao notificador nem ao destinatário, as autoridades competentes envolvidas devem 

cooperar para garantir que os resíduos em questão sejam eliminados ou valorizados. 

 

6. Nos casos de valorização ou eliminação intermédia referidos no n.º 6 do artigo 6.º, quando se 

detecta uma transferência ilegal após conclusão da operação de valorização ou eliminação 

intermédia, a obrigação subsidiária do país de expedição de aceitar a retoma dos resíduos ou de 

providenciar uma valorização ou eliminação alternativa terminará quando o destinatário emitir o 

certificado referido na alínea d) do artigo 15.º. 

 

Se o destinatário emitir um certificado de valorização ou eliminação de forma a dar origem a uma 

transferência ilegal, tendo por consequência a liberação da garantia financeira, são aplicáveis o n.º 3 

do presente artigo e o n.º 2 do artigo 24.º. 

 

7. Sempre que sejam detectados resíduos de uma transferência ilegal num Estado-Membro, a 

autoridade competente com jurisdição sobre a área em que os resíduos foram detectados é 

responsável por providenciar uma armazenagem segura dos resíduos enquanto se aguarda a sua 

devolução ou a sua valorização ou eliminação não intermédia de forma alternativa. 
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8. Os artigos 33.º e 35.º não são aplicáveis aos casos em que as transferências ilegais são 

devolvidas ao país de expedição e em que o país de expedição está abrangido pelas proibições 

previstas nesses artigos. 

 

9. Em caso de transferência ilegal definida na alínea g) do n.º 35 do artigo 2.º, a pessoa que trata 

da transferência fica sujeita a obrigações idênticas às estabelecidas para o notificador no presente 

artigo. 

 

10. O presente artigo não prejudica a as disposições comunitárias e nacionais em matéria de 

responsabilidade. 

 

Artigo 24.º 

 

Custos da retoma em caso de transferência ilegal 

 

1. Os custos decorrentes da retoma dos resíduos de uma transferência ilegal, incluindo os custos 

de transporte e valorização ou eliminação, nos termos dos n.º 2 do artigo 23.º e, a partir da data em 

que a autoridade competente de expedição tenha tido conhecimento do carácter ilegal da 

transferência, os custos de armazenagem, nos termos do n.º 7 do artigo 23.º, serão imputados: 

 

a) Ao notificador de facto, de acordo com a hierarquia estabelecida no nº 15 do artigo 2.º; ou, se 

foi feita a notificação, 
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b) Ao notificador de jure ou a outras pessoas singulares ou colectivas, consoante o caso; ou, se 

inviável, 

 

c) À autoridade competente de expedição. 

 

2. Os custos decorrentes da valorização ou eliminação, nos termos do n.º 3 do artigo 23.º, 

incluindo eventuais custos de transporte e armazenagem, nos termos do n.º 7 do artigo 23.º, são 

imputados: 

 

a) Ao destinatário; ou, se inviável, 

 

b) À autoridade competente de destino. 

 

3. Os custos decorrentes da valorização ou eliminação, nos termos do n.º 5 do artigo 23.º, 

incluindo eventuais custos de transporte e armazenagem, nos termos do n.º 7 do artigo 23.º, de 

resíduos de uma transferência ilegal, são imputados: 

 

a) Ao notificador, segundo a hierarquia estabelecida no artigo 2.º e/ou ao destinatário consoante 

a decisão das autoridades competentes envolvidas; ou, se inviável; 

 

b) A outras pessoas singulares ou colectivas, consoante o caso; ou, se inviável, 

 

c) Às autoridades competentes de expedição e de destino. 
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4. Em caso de transferência ilegal definida na alínea g) do n.º 35 do artigo 2.º, a pessoa que trata 

da transferência fica sujeita a obrigações idênticas às estabelecidas para o notificador no presente 

artigo. 

 

5. O presente artigo não prejudica as disposições comunitárias e nacionais em matéria de 

responsabilidade. 

 

Capítulo 5 – Disposições administrativas gerais 

 

Artigo 25.º 

 

Formato das comunicações 

 

1. As informações e documentos adiante enunciados podem ser transmitidos por envio postal. 

 

a) Notificação de uma transferência prevista, nos termos dos artigos 4.º e 13.º; 

 

b) Pedido de informações e documentação, nos termos dos artigos 4.º, 7.º e 8.º; 

 

c) Apresentação de informações e documentação, nos termos dos artigos 4.º, 7.º e 8.º; 

 

d) Autorização por escrito de uma transferência notificada, nos termos do artigo 9.º; 

 

e) Condições de transferência, nos termos do artigo 10.º; 
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f) Objecções a uma transferência, nos termos dos artigos 11.º e 12.º; 

 

g) Informações sobre decisões relativas à concessão de autorização prévia a instalações de 

valorização, nos termos do n.º 3 do artigo 14.º; 

 

h) Confirmação escrita da recepção dos resíduos, nos termos dos artigos 15.º e 16.º; 

 

i) Certificado de valorização ou eliminação dos resíduos, nos termos dos artigos 15.º e 16.º; 

 

j) Informação prévia relativa ao início efectivo da transferência, nos termos do artigo 16.º; 

 

k) Informação sobre alterações na transferência após a autorização, nos termos do artigo 17.º; 

 

l) Autorização por escrito e documentos de acompanhamento a enviar nos termos dos 

Títulos IV, V e VI. 

 

2. Mediante acordo das autoridades competentes envolvidas e do notificador, os documentos 

referidos no n.º 1 podem ser apresentados por qualquer um dos seguintes meios de comunicação: 

 

a) Telefax; 

 

b) Telefax seguido de envio postal; 
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c) Correio electrónico com assinatura digital. Neste caso, qualquer selo ou assinatura são 

substituídos pela assinatura digital; ou 

 

d) Correio electrónico sem assinatura digital seguido de envio postal. 

 

3. Os documentos de acompanhamento de cada transporte nos termos da alínea c) do artigo 16.º 

e do artigo 18.º podem ser emitidos em formato electrónico com assinatura digital se puderem ser 

lidos em qualquer momento durante o transporte e se for aceitável pelas autoridades competentes 

envolvidas. 

 

4. Sob reserva de acordo das autoridades competentes envolvidas e do notificador, as 

informações e documentos enumerados no n.º 1 podem ser apresentados e enviados por meio de 

transferência electrónica de dados com assinatura electrónica ou autenticação electrónica, nos 

termos da Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 

1999, relativa a um quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas 1, ou de um sistema de 

autenticação electrónica comparável que proporcione o mesmo nível de segurança. Nesse caso, 

poderão ser tomadas disposições organizativas relativas à transferência electrónica de dados. 

 

Artigo 26.º 

 

Língua 

 

1. As notificações, informações, documentação ou outras comunicações enviadas nos termos do 

presente Título devem ser apresentadas numa língua aceitável pelas autoridades competentes 

envolvidas. 

                                                 
1  JO L 13 de 19.1.2000, p. 12. 
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2. Quando solicitado pelas autoridades competentes envolvidas, o notificador fornece uma ou 

mais traduções autenticadas numa língua aceitável por essas autoridades. 

 

Artigo 27.º 

 

Desacordo sobre questões de classificação 

 

1. Se as autoridades competentes de expedição e de destino não puderem concordar quanto à 

classificação no que diz respeito à distinção entre resíduos e não resíduos, o objecto da transferência 

será tratado como se fosse um resíduo, sem prejuízo do direito do país de destino de tratar de acordo 

com o seu direito interno as matérias transferidas após a sua chegada, desde que esse direito interno 

cumpra o direito comunitário ou o direito internacional. 

 

2. Se as autoridades competentes de expedição e de destino não chegarem a acordo quanto à 

classificação dos resíduos notificados como resíduos enumerados nos Anexos III, IIIA, IIIB ou IV, 

os resíduos serão considerados como enumerados no Anexo IV. 

 

3. Se as autoridades competentes de expedição e de destino não chegarem a acordo quanto à 

classificação da operação de tratamento de resíduos notificada como tratando-se de uma valorização 

ou eliminação , serão aplicáveis as disposições relativas à eliminação. 

 

4. Os n.ºs 1 a 3 são aplicáveis apenas para efeitos do presente regulamento e não  prejudicam os 

direitos das partes interessadas na resolução judicial de qualquer litígio relacionado com estas 

questões. 
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Artigo 28.º 

 

Custos administrativos 

 

Podem ser imputados ao notificador custos administrativos adequados e proporcionais de execução 

dos procedimentos de notificação e de fiscalização e os custos habituais das análises e inspecções 

adequadas. 

 

Artigo 29.º 

 

Acordos transfronteiriços 

 

1. Em casos excepcionais, quando a situação geográfica ou demográfica específica assim o 

requeira, os Estados-Membros interessados podem, relativamente às transferências transfronteiras 

para as instalações adequadas mais próximas situadas na zona fronteiriça entre os mesmos Estados-

-Membros, celebrar acordos bilaterais destinados à simplificação do procedimento de notificação no 

contexto da transferência de fluxos especiais de resíduos. 

 

2. Esses acordos bilaterais também podem ser celebrados quando os resíduos sejam transferidos 

a partir do país de expedição e tratados nesse país mas transitem por outro Estado-Membro. 

 

3. Os Estados-Membros também podem celebrar acordos desse tipo com países que sejam partes 

no Acordo sobre o Espaço Económico Europeu.  

 

4. Estes acordos são comunicados à Comissão antes do início da respectiva aplicação. 
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Capítulo 6 – Transferências no interior da Comunidade, 

com trânsito por países terceiros 

 

Artigo 30.º 

 

Transferências de resíduos destinados a eliminação 

 

Quando seja efectuada uma transferência de resíduos destinados a eliminação no interior da 

Comunidade, inclusivamente entre localidades de um mesmo Estado-Membro, com trânsito por um 

ou mais países terceiros, a autoridade competente de expedição deve, além do disposto no presente 

Título, perguntar à autoridade competente dos países terceiros se deseja enviar a sua autorização por 

escrito quanto à transferência prevista: 

 

a) No caso de Partes na Convenção de Basileia, no prazo de 60 dias, a não ser que essa 

autoridade renuncie a esse direito nos termos da referida Convenção, ou 

 

b) No caso de países que não são Partes na Convenção de Basileia, num prazo acordado entre as 

autoridades competentes. 

 

Artigo 31.º 

 

Transferências de resíduos destinados a valorização 

 

1. Quando seja efectuada uma transferência de resíduos destinados a valorização no interior da 

Comunidade, inclusivamente entre localidades de um mesmo Estado-Membro, com trânsito por um 

ou mais países terceiros não abrangidos pela Decisão da OCDE, é aplicável o artigo 30.º. 
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2. Quando seja efectuada uma transferência de resíduos destinados a valorização no interior da 

Comunidade, inclusivamente entre localidades de um mesmo Estado-Membro, com trânsito por um 

ou mais países terceiros abrangidos pela Decisão da OCDE, a autorização referida no artigo 9.º 

pode ser tácita e, caso não seja apresentada nenhuma objecção nem estabelecidas nenhumas 

condições, a transferência pode iniciar-se 30 dias a contar da data de envio do aviso de recepção da 

autoridade competente de destino nos termos do artigo 8º. 

 

TÍTULO III 

 

TRANSFERÊNCIAS DENTRO DE ESTADOS-MEMBROS 

 

 

Artigo 32.º 

 

Aplicação do presente regulamento a transferências 

exclusivamente dentro de Estados-Membros 

 

1. Os Estados-Membros devem criar um sistema apropriado de fiscalização e controlo das 

transferências de resíduos realizadas exclusivamente no território sob a sua jurisdição. Esse sistema 

deve tomar em consideração a necessidade de assegurar a coerência com o sistema comunitário 

estabelecido nos Títulos II e VII do presente regulamento. 

 

2. Os Estados-Membros devem informar a Comissão do seu sistema de fiscalização e controlo 

das transferências de resíduos. A Comissão deve informar os outros Estados-Membros. 

 

3. Os Estados-Membros podem aplicar o sistema previsto nos Títulos II e VII no território sob a 

sua jurisdição. 
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TÍTULO IV 

 

EXPORTAÇÕES DA COMUNIDADE PARA PAÍSES TERCEIROS 

 

Capítulo 1 – Exportação de resíduos destinados a eliminação 

 

 

Artigo 33.º 

 

Exportação proibida excepto para países da EFTA 

 

1. São proibidas todas as exportações da Comunidade de resíduos destinados a eliminação. 

 

2. A proibição prevista no n.º 1 não é aplicável a exportações de resíduos destinados a 

eliminação em países da EFTA que também sejam Partes na Convenção de Basileia. 

 

3. Todavia,  as exportações de resíduos destinados a eliminação para um país da EFTA que seja 

Parte na Convenção de Basileia são também proibidas, quando: 

 

a) O país da EFTA proíba as importações desses resíduos; ou 
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b) A autoridade competente de expedição tenha razões para crer que os resíduos não serão 

geridos da forma ambientalmente correcta prevista no artigo 48.º, no país de destino em 

causa. 

 

4. A presente disposição não prejudica a aplicação das obrigações de retoma previstas nos 

artigos 21.º e 23.º. 

 

Artigo 34.º 

 

Procedimentos de exportação para países da EFTA 

 

1. Quando são exportados resíduos destinados a eliminação, da Comunidade para países da 

EFTA que são Partes na Convenção de Basileia, é aplicável o disposto no Título II, mutatis 

mutandis, com as adaptações e disposições adicionais enunciadas nos n.ºs 2 e 3. 

 

2. São aplicáveis as seguintes modificações: 

 

a) A autoridade competente de trânsito fora da Comunidade tem 60 dias a contar da data de 

envio do aviso de recepção da notificação para pedir informações suplementares sobre a 

transferência notificada, dar autorização tácita se o país em causa tiver decidido não solicitar 

autorização prévia por escrito e tiver do facto informado as outras Partes nos termos do n.º 4 

do artigo 6.º da Convenção de Basileia, ou dar autorização por escrito com ou sem condições; 

e 
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b) A autoridade competente de expedição da Comunidade só toma a sua decisão de autorização 

da transferência previsto no artigo 9.º depois de recebido a autorização por escrito das 

autoridades competentes de destino e, se necessário, a autorização tácita ou a autorização por 

escrito das autoridades competentes de trânsito exteriores à Comunidade e, no mínimo, 

61 dias após o envio do aviso de recepção da autoridade competente de trânsito. A autoridade 

competente de expedição deve tomar a sua decisão antes do termo do prazo de 61 dias, desde 

que tenha a autorização escrito das outras autoridades competentes envolvidas. 

 

3. São aplicáveis as seguintes disposições adicionais: 

 

a) A autoridade competente de trânsito na Comunidade envia ao notificador o aviso de recepção 

da notificação; 

 

b) As autoridades competentes de expedição e, se necessário, de trânsito na Comunidade enviam 

uma cópia autenticada das suas decisões de autorização da transferência à estância aduaneira 

de exportação e à estância aduaneira de saída da Comunidade; 

 

c) O transportador entrega uma cópia do documento de acompanhamento à estância aduaneira 

de exportação e à estância aduaneira de saída da Comunidade; 

 

d) Logo que os resíduos tenham saído da Comunidade, a estância aduaneira de saída da 

Comunidade envia uma cópia autenticada do documento de acompanhamento à autoridade 

competente de expedição na Comunidade declarando que os resíduos saíram da Comunidade; 
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e) Se, 42 dias depois de os resíduos terem saído da Comunidade, a autoridade competente de 

expedição na Comunidade não tiver recebido do destinatário nenhuma informação de 

recepção dos resíduos, deve informar imediatamente desse facto a autoridade competente de 

destino; e 

 

f) O contrato referido no segundo parágrafo do n.º 4 do artigo 4.º e no artigo 5.º deve estipular o 

seguinte: 

 

 i) se um destinatário emitir um certificado de eliminação incorrecto que dê origem à 

liberação da garantia financeira, deverá suportar os custos resultantes da obrigação de 

devolução dos resíduos para a área de jurisdição da autoridade competente de expedição 

e resultantes da sua valorização ou eliminação de uma forma alternativa e 

ambientalmente correcta; 

 

 ii) no prazo de três dias a contar da data de recepção dos resíduos para eliminação, o 

destinatário deve enviar ao notificador e às autoridades competentes envolvidas cópia 

do documento de acompanhamento completado, com excepção do certificado de 

eliminação referido na subalínea iii) da presente alínea; e 

 

 iii) o mais cedo possível, mas o mais tardar 30 dias após a conclusão da eliminação e não 

mais de 1 ano civil após a recepção dos resíduos, o destinatário deve certificar a 

eliminação, sob a sua responsabilidade, e enviar ao notificador e às autoridades 

competentes envolvidas cópias assinadas do documento de acompanhamento contendo 

esse certificado. 
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4. A transferência só pode ter início se: 

 

a) O notificador tiver recebido a autorização escrito das autoridades competentes de expedição, 

de destino e, se necessário, de trânsito fora da Comunidade, e as condições estabelecidas 

tiverem sido cumpridas; 

 

b) For celebrado, entre o notificador e o destinatário, um contrato aplicável nos termos do 

segundo parágrafo do n.º 4 do artigo 4.º e do artigo 5.º; 

 

c) Estiver constituída uma garantia financeira ou um seguro equivalente aplicável nos termos do 

segundo parágrafo do n.º 5 do artigo 4.º e do artigo 6.º; e 

 

d) For garantida a gestão ambientalmente correcta prevista no artigo 48.º. 

 

5. Sempre que sejam exportados resíduos, estes devem destinar-se a operações de eliminação 

numa instalação que, ao abrigo da legislação nacional aplicável, funcione ou esteja autorizada a 

funcionar no país de destino. 

 

6. Caso uma estância aduaneira de exportação ou uma estância aduaneira de saída da 

Comunidade detecte uma transferência ilegal, deve informar imediatamente a autoridade 

competente do país da estância aduaneira que: 

 

a) Informará imediatamente a autoridade competente de expedição na Comunidade; e 
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b) Garantirá a imobilização dos resíduos até que a autoridade competente de expedição tome 

uma decisão em contrário e a comunique por escrito à autoridade competente do país da 

estância aduaneira que detém os resíduos. 

 

Capítulo 2 – Exportação de resíduos destinados a valorização 

 

Secção 1 

Proibição de exportação  

 

Artigo 35.º 

 

Proibição de exportação   

 

1. São proibidas as exportações da Comunidade dos seguintes resíduos destinados a valorização 

em países não abrangidos pela Decisão da OCDE: 

 

a) Resíduos enumerados no Anexo V como sendo perigosos; 

 

b) Resíduos enumerados na Parte 3 do Anexo V; 

 

c) Resíduos perigosos não classificados numa rubrica própria na lista do Anexo V; 

 

d) Misturas de resíduos perigosos e misturas de resíduos perigosos com resíduos não perigosos 

não classificadas numa rubrica própria da lista do Anexo V; 
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e) Resíduos que o país de destino tenha notificado como sendo perigosos, ao abrigo do 

artigo 3.º da Convenção de Basileia; 

 

f) Resíduos cuja importação tenha sido proibida pelo país de destino; ou 

 

g) Resíduos que a autoridade competente de expedição tenha razões para crer que não serão 

geridos da forma ambientalmente correcta prevista no artigo 48.º, no país de destino em 

causa. 

 

2. Esta disposição não prejudica a aplicação das obrigações de retoma previstas nos artigos 21.º 

e 23.º. 

 

3. Os Estados-Membros podem, em casos excepcionais, adoptar disposições para determinar, 

com base em provas documentais fornecidas de modo adequado pelo notificador, que um 

determinado tipo de resíduo perigoso constante do Anexo V seja isento da proibição de exportação, 

desde que não apresente nenhuma das propriedades enumeradas no Anexo III da 

Directiva 91/689/CEE, tendo em conta, em relação às propriedades H3 a H8, H10 e H11 desse 

anexo, os valores-limite definidos pela Decisão 2000/532/CE da Comissão, de 3 de Maio de 2000, 

que substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece uma lista de resíduos em conformidade com a 

alínea a) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE do Conselho relativa aos resíduos, e a Decisão 

94/904/CE do Conselho, que estabelece uma lista de resíduos perigosos em conformidade com o n.º 

4 do artigo 1.º da Directiva 91/689/CEE do Conselho relativa aos resíduos perigosos 1. 

                                                 
1  JO L 226 de 6.9.2000. Decisão com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 

2001/573/CE do Conselho (JO L 203 de 28.7.2001, p. 18). 
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4. O facto de um resíduo não estar enumerado no Anexo V como sendo perigoso, ou de estar 

incluído na lista B da Parte 1 do Anexo V, não exclui, em casos excepcionais, a classificação do 

mesmo como perigoso e, portanto, a proibição da sua exportação, se apresentar alguma das 

propriedades enumeradas no Anexo III da Directiva 91/689/CEE, tendo em conta, em relação às 

propriedades H3 a H8, H10 e H11 desse Anexo, os valores-limite definidos pela 

Decisão 2000/532/CE, tal como previsto no segundo travessão do n.º 4 do artigo 1.º da 

Directiva 91/689/CEE e no cabeçalho do Anexo III do presente regulamento. 

 

5. Nos casos referidos nos n.ºs 3 e 4, o Estado-Membro em causa informa o país de destino 

previsto antes de tomar uma decisão. Os Estados-Membros devem notificar a Comissão desses 

casos antes do final de cada ano civil. A Comissão deve transmitir essas informações a todos os 

Estados-Membros e ao secretariado da Convenção de Basileia. A Comissão pode, com base nas 

informações fornecidas, apresentar observações e, quando necessário, adaptar o Anexo V nos 

termos do artigo 57.º. 

 

Artigo 36.º 

 

Procedimentos na exportação de resíduos enumerados nos Anexos III ou III-A 

 

1. No caso de resíduos enumerados nos Anexos III ou III-A e cuja exportação não seja proibida 

pelo artigo 35.º, a Comissão deve, no prazo de 20 dias a contar da data de entrada em vigor do 

presente regulamento enviar: um pedido escrito a cada país não abrangido pela Decisão da OCDE, 

solicitando:  

 

i) confirmação escrita de que os resíduos podem ser exportados da Comunidade para 

valorização nesse país; e  

 

ii) uma indicação do eventual procedimento de controlo seguido no país de destino. 
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Cada país não abrangido pela Decisão da OCDE tem as seguintes opções: 

 

a) Proibição; 

 

b) Procedimento de notificação e autorização prévia por escrito previstos no artigo 34.º; e 

 

c) Nenhum controlo no país de destino. 

 

2. Antes da data de aplicação do presente regulamento, a Comissão deve adoptar um 

regulamento que tome em consideração todas as respostas recebidas ao abrigo do n.º 1 e informar o 

comité instituído nos termos do artigo 18.º da Directiva 75/442/CEE. 

 

Se um país não enviar a confirmação prevista no n.º 1 ou se um país não tiver sido contactado, por 

qualquer motivo, é aplicável a alínea b) do n.º 1. 

 

A Comissão actualiza periodicamente o regulamento adoptado. 

 

3. Se um país indicar na sua resposta que determinadas transferências de resíduos não estão 

sujeitas a qualquer controlo, será aplicável a essas transferências o artigo 18.º, mutatis mutandis. 

 

4. Sempre que sejam exportados resíduos, estes devem destinar-se a operações de valorização 

numa instalação que, ao abrigo da legislação nacional aplicável, funcione ou esteja autorizada a 

funcionar no país de destino. 
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5. No caso de uma transferência de resíduos que não se encontre classificada numa entrada 

individual do Anexo III ou de uma transferência de misturas de resíduos que não se encontre 

classificada num entrada individual dos Anexos III ou III-A ou de uma transferência de resíduos 

classificada no Anexo III-B, e desde que a exportação não seja proibida nos termos do artigo 35.º, é 

aplicável o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º. 

 

Secção 2 

 

Exportação para países abrangidos pela Decisão da OCDE 

 

Artigo 37.º 

 

Exportações de resíduos enumerados nos Anexos III, III-A, III-B, IV e IV-A 

 

1. Sempre que os resíduos enumerados nos Anexos III, III-A, III-B, IV e IV-A, os resíduos não 

classificados ou as misturas de resíduos não classificadas numa das entradas individuais dos 

Anexos III, IV e IV-A sejam exportados da Comunidade com o destino de serem valorizados em 

países abrangidos pela Decisão da OCDE, com ou sem trânsito por países abrangidos pela Decisão 

da OCDE, é aplicável o disposto no Título II, mutatis mutandis, com as adaptações e disposições 

adicionais enunciadas nos n.ºs  2, 3 e 5. 

 

2. São aplicáveis as seguintes adaptações: 

 

a) As misturas de resíduos enumeradas no Anexo III-A destinados a uma operação intermédia 

são sujeitas ao procedimento de notificação e autorização prévia por escrito nos casos em que 

devam realizar-se quaisquer operações subsequentes intermédias ou não intermédias de 

valorização ou eliminação num país não abrangido pela Decisão da OCDE; 
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b) Os resíduos enumerados no Anexo III-B são sujeitos ao procedimento de notificação e 

autorização prévia por escrito. 

 

c) A autorização prevista no artigo 9.º pode ser concedido por autorização tácita da autoridade 

competente de destino fora da Comunidade. 

 

3. São aplicáveis as seguintes disposições adicionais às exportações de resíduos enumerados nos 

Anexos IV e IV-A: 

 

a) As autoridades competentes de expedição e, se necessário, de trânsito na Comunidade enviam 

uma cópia autenticada das suas decisões de autorização da transferência à estância aduaneira 

de exportação e à estância aduaneira de saída da Comunidade; 

 

b) O transportador entrega uma cópia do documento de acompanhamento à estância aduaneira 

de exportação e à estância aduaneira de saída da Comunidade; 

 

c) Logo que os resíduos tenham saído da Comunidade, a estância aduaneira de saída da 

Comunidade envia uma cópia autenticada do documento de acompanhamento à autoridade 

competente de expedição na Comunidade declarando que os resíduos saíram da Comunidade; 

 

d) Se, 42 dias depois de os resíduos terem saído da Comunidade, a autoridade competente de 

expedição na Comunidade não tiver recebido do destinatário qualquer informação de recepção 

dos resíduos, deve informar imediatamente desse facto a autoridade competente de destino; e 
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e) O contrato referido no segundo parágrafo do n.º 4 do artigo 4.º e no artigo 5.º deve estipular o 

seguinte: 

 

i) se um destinatário emitir um certificado de eliminação incorrecto que dê origem à 

liberação da garantia financeira, deverá suportar os custos resultantes da obrigação de 

devolução dos resíduos para a área de jurisdição da autoridade competente de expedição 

e da sua valorização ou eliminação de uma forma alternativa e ambientalmente correcta; 

 

ii) no prazo de três dias úteis a contar da data de recepção dos resíduos para valorização, o 

destinatário deve enviar ao notificador e às autoridades competentes envolvidas cópias 

assinadas do documento de acompanhamento completo, com excepção do certificado de 

valorização referido na subalínea iii); e 

 

iii) o mais cedo possível, mas o mais tardar 30 dias após a conclusão da valorização e não 

mais de um ano civil após a recepção dos resíduos, o destinatário deve certificar a 

valorização, sob a sua responsabilidade, e enviar ao notificador e às autoridades 

competentes envolvidas cópia do documento de acompanhamento contendo esse 

certificado. 

 

4. A transferência só pode ter início se: 

 

a) O notificador tiver recebido a autorização escrito das autoridades competentes de expedição, 

de destino e, se necessário, de trânsito ou se tiver sido dado ou puder ser presumido uma 

autorização tácita das autoridades competentes de destino e de trânsito fora da Comunidade, e 

as condições estabelecidas tiverem sido cumpridas; 

 

b) Tiver sido cumprido o disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 4 do artigo 34.º. 
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5. Se uma exportação, descrita no n.º 1, de resíduos enumerados no Anexo IV e IV-A transitar 

por um país não abrangido pela Decisão da OCDE, são aplicáveis as seguintes adaptações: 

 

a) A autoridade competente de trânsito não abrangida pela Decisão da OCDE tem 60 dias a 

contar da data de envio do aviso de recepção da notificação para pedir informações 

suplementares sobre a transferência notificada, dar autorização tácita se o país em causa tiver 

decidido não solicitar autorização prévia por escrito e tiver informado as outras Partes do 

facto nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Convenção de Basileia, ou dar autorização por 

escrito com ou sem condições; e 

 

b) A autoridade competente de expedição na Comunidade só toma a sua decisão de autorização 

da transferência previsto no artigo 9º.º depois de ter recebido a autorização por escrito ou 

tácita dessa autoridade competente de trânsito não abrangida pela Decisão da OCDE e, no 

mínimo, 61 dias a contar da data de envio do aviso de recepção da autoridade competente de 

trânsito. A autoridade competente de expedição deve tomar a sua decisão antes do termo do 

prazo de 61 dias, desde que tenha a autorização por escrito das outras autoridades 

competentes envolvidas. 
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6. Sempre que sejam exportados resíduos, estes devem destinar-se a operações de valorização 

numa instalação que, ao abrigo da legislação nacional aplicável, funcione ou esteja autorizada a 

funcionar no país de destino. 

 

7. Caso uma estância aduaneira de exportação ou uma estância aduaneira de saída da 

Comunidade detecte uma transferência ilegal, deve informar imediatamente a autoridade 

competente do país da estância aduaneira que: 

 

a) Informará imediatamente a autoridade competente de expedição na Comunidade; e 

 

b) Garantirá a imobilização dos resíduos até que a autoridade competente de expedição tome 

uma decisão em contrário e a comunique por escrito à autoridade competente do país da 

estância aduaneira que detém os resíduos. 

 

Capítulo 3 – Disposições gerais 

 

Artigo 38.º 

 

Exportações para o Antárctico 

 

São proibidas as exportações de resíduos da Comunidade para o Antárctico. 
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Artigo 39.º 

 

Exportações para países ou territórios ultramarinos 

 

 

1. São proibidas as exportações de resíduos, pela Comunidade, quando destinadas a eliminação 

nos países ou territórios ultramarinos. 

 

2. A proibição prevista no artigo 35.º, é aplicável, mutatis mutandis, às exportações de resíduos 

destinados a valorização nos países ou territórios ultramarinos.  

 

3. O Título II é aplicável, mutatis mutandis, às exportações de resíduos destinados a valorização 

nos países ou territórios ultramarinos não abrangidos pela proibição prevista no n.º 1. 
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