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07 RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS 

07 01 Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de produtos 

químicos orgânicos de base 

07 01 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

07 01 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados 

07 01 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos 

07 01 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados 

07 01 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção 

07 01 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados 

07 01 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração 

07 01 11* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

07 01 12 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 07 01 11 

07 01 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

07 02 Resíduos do FFDU de plásticos, borracha e fibras sintéticas 

07 02 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

07 02 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados 

07 02 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos 

07 02 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados 

07 02 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção 

07 02 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados 

07 02 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração 

07 02 11* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 
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07 02 12 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 07 02 11 

07 02 13 Resíduos de plásticos 

07 02 14* Resíduos de aditivos, contendo substâncias perigosas 

07 02 15 Resíduos de aditivos, não abrangidos em 07 02 14 

07 02 16* Resíduos contendo silicones perigosos 

07 02 17 Resíduos contendo silicones, não abrangidos em 07 02 16 

07 02 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

07 03 Resíduos do FFDU de corantes e pigmentos orgânicos (excepto 06 11) 

07 03 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

07 03 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados 

07 03 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos 

07 03 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados 

07 03 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção 

07 03 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados 

07 03 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração 

07 03 11* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

07 03 12 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 07 03 11 

07 03 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

07 04 Resíduos do FFDU de produtos orgânicos de protecção das plantas 

(excepto 02 01 08 e 02 01 09), agente de preservação da madeira 

(excepto 03 02) e outros biocidas 

07 04 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

07 04 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados 
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07 04 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos 

07 04 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados 

07 04 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção 

07 04 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados 

07 04 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração 

07 04 11* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

07 04 12 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 07 04 11 

07 04 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas 

07 04 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

07 05 Resíduos do FFDU de produtos farmacêuticos 

07 05 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

07 05 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados 

07 05 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos 

07 05 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados 

07 05 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção 

07 05 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados 

07 05 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração 

07 05 11* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

07 05 12 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 07 05 11 

07 05 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas 

07 05 14 Resíduos sólidos não abrangidos em 07 05 13 

07 05 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 
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07 06 Resíduos do FFDU de gorduras, sabões, detergentes, desinfectantes e 

cosméticos 

07 06 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

07 06 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados 

07 06 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos 

07 06 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados 

07 06 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção 

07 06 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados 

07 06 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração 

07 06 11* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

07 06 12 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 07 06 11 

07 06 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

07 07 Resíduos do FFDU da química fina e de produtos químicos anteriormente não 

especificados 

07 07 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

07 07 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados 

07 07 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos 

07 07 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados 

07 07 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção 

07 07 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados 

07 07 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração 

07 07 11* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

07 07 12 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 07 07 11 

07 07 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 
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08 RESÍDUOS DO FABRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E 

UTILIZAÇÃO (FFDU) DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E 

ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS DE 

IMPRESSÃO 

08 01 Resíduos do FFDU e remoção de tintas e vernizes 

08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 

08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 11 

08 01 13* Lamas de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas 

08 01 14 Lamas de tintas e vernizes, não abrangidas em 08 01 13 

08 01 15* Lamas aquosas contendo tintas e vernizes, com solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 

08 01 16 Lamas aquosas contendo tintas e vernizes, não abrangidas em 08 01 15 

08 01 17* Resíduos da remoção de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou 

outras substâncias perigosas 

08 01 18 Resíduos da remoção de tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 17 

08 01 19* Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes, com solventes orgânicos ou 

outras substâncias perigosas 
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08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 19 

08 01 21* Resíduos de produtos de remoção de tintas e vernizes 

08 01 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

08 02 Resíduos do FFDU de outros revestimentos (incluindo materiais cerâmicos) 

08 02 01 Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta 

08 02 02 Lamas aquosas contendo materiais cerâmicos 

08 02 03 Suspensões aquosas contendo materiais cerâmicos 

08 02 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

08 03 Resíduos do FFDU de tintas de impressão 

08 03 07 Lamas aquosas contendo tintas de impressão 

08 03 08 Resíduos líquidos aquosos contendo tintas de impressão 

08 03 12* Resíduos de tintas, contendo substâncias perigosas 

08 03 13 Resíduos de tintas, não abrangidos em 08 03 12 

08 03 14* Lamas de tintas de impressão, contendo substâncias perigosas 

08 03 15 Lamas de tintas de impressão, não abrangidas em 08 03 14 

08 03 16* Resíduos de soluções de águas-fortes 

08 03 17* Resíduos de tóner de impressão, contendo substâncias perigosas 

08 03 18 Resíduos de tóner de impressão, não abrangidos em 08 03 17 

08 03 19* Óleos de dispersão 

08 03 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 
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08 04 Resíduos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos 

impermeabilizantes) 

08 04 09* Resíduos de colas ou vedantes, contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes, não abrangidos em 08 04 09 

08 04 11* Lamas de colas ou vedantes, contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 

08 04 12 Lamas de colas ou vedantes, não abrangidas em 08 04 11 

08 04 13* Lamas aquosas contendo colas ou vedantes, com solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 

08 04 14 Lamas aquosas contendo colas ou vedantes, não abrangidas em 08 04 13 

08 04 15* Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes, com solventes 

orgânicos ou outras substâncias perigosas 

08 04 16 Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes, não abrangidos em 

08 04 15 

08 04 17* Óleo de resina 

08 04 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

08 05 Outros resíduos anteriormente não especificados em 08 

08 05 01* Resíduos de isocianatos 
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09 RESÍDUOS DA INDÚSTRIA FOTOGRÁFICA 

09 01 Resíduos da indústria fotográfica 

09 01 01* Banhos de revelação e activação, de base aquosa 

09 01 02* Banhos de revelação de chapas litográficas de impressão, de base aquosa 

09 01 03* Banhos de revelação, à base de solventes 

09 01 04* Banhos de fixação 

09 01 05* Banhos de branqueamento e de fixadores de branqueamento 

09 01 06* Resíduos contendo prata, do tratamento local de resíduos fotográficos 

09 01 07 Película e papel fotográfico com prata ou compostos de prata 

09 01 08 Película e papel fotográfico sem prata ou compostos de prata 

09 01 10 Máquinas fotográficas descartáveis sem pilhas 

09 01 11* Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas incluídas em 16 06 01, 

16 06 02 ou 16 06 03 

09 01 12 Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas, não abrangidas em 09 01 11 

09 01 13* Resíduos líquidos aquosos da recuperação local de prata, não abrangidos em 

09 01 06 

09 01 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 
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10 RESÍDUOS DE PROCESSOS TÉRMICOS 

10 01 Resíduos de centrais eléctricas e de outras instalações de combustão 

(excepto 19) 

10 01 01 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras 

abrangidas em 10 01 04) 

10 01 02 Cinzas volantes da combustão de carvão 

10 01 03 Cinzas volantes da combustão de turfa ou madeira não tratada 

10 01 04* Cinzas volantes e poeiras de caldeiras, da combustão de hidrocarbonetos 

10 01 05 Resíduos cálcicos de reacção, na forma sólida, provenientes da dessulfuração 

de gases de combustão 

10 01 07 Resíduos cálcicos de reacção, sob a forma de lamas, provenientes da 

dessulfuração de gases de combustão 

10 01 09* Ácido sulfúrico 

10 01 13* Cinzas volantes da combustão de hidrocarbonetos emulsionados utilizados 

como combustível 

10 01 14* Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de co-incineração, contendo substâncias 

perigosas 

10 01 15 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de co-incineração, não abrangidas em 

10 01 14 

10 01 16* Cinzas volantes de co-incineração, contendo substâncias perigosas 

10 01 17 Cinzas volantes de co-incineração, não abrangidas em 10 01 16 

10 01 18* Resíduos de limpeza de gases, contendo substâncias perigosas 

10 01 19 Resíduos de limpeza de gases, não abrangidos em 10 01 05, 10 01 07 

e 10 01 18 

10 01 20* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

10 01 21 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 10 01 20 
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10 01 22* Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras, contendo substâncias 

perigosas 

10 01 23 Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras, não abrangidas em 

10 01 22 

10 01 24 Areias de leitos fluidizados 

10 01 25 Resíduos do armazenamento de combustíveis e da preparação de centrais 

eléctricas a carvão 

10 01 26 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento 

10 01 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 02 Resíduos da indústria do ferro e do aço 

10 02 01 Resíduos do processamento de escórias 

10 02 02 Escórias não processadas 

10 02 07* Resíduos sólidos do tratamento de gases, contendo substâncias perigosas 

10 02 08 Resíduos sólidos do tratamento de gases, não abrangidos em 10 02 07 

10 02 10 Escamas de laminagem 

10 02 11* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos 

10 02 12 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, não abrangidos em 10 02 11

10 02 13* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases, contendo substâncias 

perigosas 

10 02 14 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases, não abrangidos em 

10 02 13 

10 02 15 Outras lamas e bolos de filtração 

10 02 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 03 Resíduos da pirometalurgia do alumínio 

10 03 02 Resíduos de ânodos 

10 03 04* Escórias da produção primária 
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10 03 05 Resíduos de alumina 

10 03 08* Escórias salinas da produção secundária 

10 03 09* Impurezas negras da produção secundária 

10 03 15* Escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertem gases 

inflamáveis em quantidades perigosas 

10 03 16 Escumas não abrangidas em 10 03 15 

10 03 17* Resíduos do fabrico de ânodos, contendo alcatrão 

10 03 18 Resíduos do fabrico de ânodos, contendo carbono, não abrangidos em 

10 03 17 

10 03 19* Poeiras de gases de combustão, contendo substâncias perigosas 

10 03 20 Poeiras de gases de combustão, não abrangidas em 10 03 19 

10 03 21* Outras partículas e poeiras (incluindo poeiras da trituração de escórias), 

contendo substâncias perigosas 

10 03 22 Outras partículas e poeiras (incluindo poeiras da trituração de escórias), não 

abrangidas em 10 03 21 

10 03 23* Resíduos sólidos do tratamento de gases, contendo substâncias perigosas 

10 03 24 Resíduos sólidos do tratamento de gases, não abrangidos em 10 03 23 

10 03 25* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases, contendo substâncias 

perigosas 

10 03 26 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases, não abrangidos em 

10 03 25 

10 03 27* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos 



 
15311/4/04 REV 4  JAC/jv 49 
ANEXO V DG I   PT 

10 03 28 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, não abrangidos em 10 03 27

10 03 29* Resíduos do tratamento das escórias salinas e do tratamento das impurezas 

negras, contendo substâncias perigosas 

10 03 30 Resíduos do tratamento das escórias salinas e do tratamento das impurezas 

negras, não abrangidos em 10 03 29 

10 03 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 04 Resíduos da pirometalurgia do chumbo 

10 04 01* Escórias da produção primária e secundária 

10 04 02* Impurezas e escumas da produção primária e secundária 

10 04 03* Arseniato de cálcio 

10 04 04* Poeiras de gases de combustão 

10 04 05* Outras partículas e poeiras 

10 04 06* Resíduos sólidos provenientes do tratamento de gases 

10 04 07* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases 

10 04 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos 

10 04 10 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, não abrangidos em 10 04 09

10 04 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 05 Resíduos da pirometalurgia do zinco 

10 05 01 Escórias da produção primária e secundária 
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10 05 03* Poeiras de gases de combustão 

10 05 04 Outras partículas e poeiras 

10 05 05* Resíduos sólidos do tratamento de gases 

10 05 06* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases 

10 05 08* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos 

10 05 09 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, não abrangidos em 10 05 08

10 05 10* Impurezas e escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertem 

gases inflamáveis em quantidades perigosas 

10 05 11 Impurezas e escumas, não abrangidas em 10 05 10 

10 05 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 06 Resíduos da pirometalurgia do cobre 

10 06 01 Escórias da produção primária e secundária 

10 06 02 Impurezas e escumas da produção primária e secundária 

10 06 03* Poeiras de gases de combustão 

10 06 04 Outras partículas e poeiras 

10 06 06* Resíduos sólidos provenientes do tratamento de gases 

10 06 07* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases 

10 06 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos 
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10 06 10 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, não abrangidos em 10 06 09

10 06 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 07 Resíduos da pirometalurgia da prata, do ouro e da platina 

10 07 01 Escórias da produção primária e secundária 

10 07 02 Impurezas e escumas da produção primária e secundária 

10 07 03 Resíduos sólidos provenientes do tratamento de gases 

10 07 04 Outras partículas e poeiras 

10 07 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases 

10 07 07* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos 

10 07 08 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, não abrangidos em 10 07 07

10 07 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 08 Resíduos da pirometalurgia de outros metais não ferrosos 

10 08 04 Partículas e poeiras 

10 08 08* Escórias salinas da produção primária e secundária 

10 08 09 Outras escórias 

10 08 10* Impurezas e escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertam 

gases inflamáveis em quantidades perigosas 

10 08 11 Impurezas e escumas, não abrangidas em 10 08 10 
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10 08 12* Resíduos do fabrico de ânodos, contendo alcatrão 

10 08 13 Resíduos do fabrico de ânodos, contendo carbono, não abrangidos em 

10 08 12 

10 08 14 Resíduos de ânodos 

10 08 15* Poeiras de gases de combustão, contendo substâncias perigosas 

10 08 16 Poeiras de gases de combustão, não abrangidas em 10 08 15 

10 08 17* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão, contendo 

substâncias perigosas 

10 08 18 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão, não 

abrangidos em 10 08 17 

10 08 19* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos 

10 08 20 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, não abrangidos em 10 08 19

10 08 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 09 Resíduos da fundição de peças ferrosas 

10 09 03 Escórias do forno 

10 09 05* Machos e moldes de fundição não vazados, contendo substâncias perigosas 

10 09 06 Machos e moldes de fundição não vazados, não abrangidos em 10 09 05 
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10 09 07* Machos e moldes de fundição vazados, contendo substâncias perigosas 

10 09 08 Machos e moldes de fundição vazados, não abrangidos em 10 09 07 

10 09 09* Poeiras de gases de combustão, contendo substâncias perigosas 

10 09 10 Poeiras de gases de combustão, não abrangidas em 10 09 09 

10 09 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas 

10 09 12 Outras partículas não abrangidas em 10 09 11 

10 09 13* Resíduos de aglutinantes, contendo substâncias perigosas 

10 09 14 Resíduos de aglutinantes, não abrangidos em 10 09 13 

10 09 15* Resíduos de agentes indicadores de fendilhação, contendo substâncias 

perigosas 

10 09 16 Resíduos de agentes indicadores de fendilhação, não abrangidos em 10 09 15 

10 09 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 10 Resíduos da fundição de peças não ferrosas 

10 10 03 Escórias do forno 

10 10 05* Machos e moldes de fundição não vazados, contendo substâncias perigosas 
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10 10 06 Machos e moldes de fundição não vazados, não abrangidos em 10 10 05 

10 10 07* Machos e moldes de fundição vazados, contendo substâncias perigosas 

10 10 08 Machos e moldes de fundição vazados, não abrangidos em 10 10 07 

10 10 09* Poeiras de gases de combustão, contendo substâncias perigosas 

10 10 10 Poeiras de gases de combustão, não abrangidas em 10 10 09 

10 10 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas 

10 10 12 Outras partículas não abrangidas em 10 10 11 

10 10 13* Resíduos de aglutinantes, contendo substâncias perigosas 

10 10 14 Resíduos de aglutinantes, não abrangidos em 10 10 13 

10 10 15* Resíduos de agentes indicadores de fendilhação, contendo substâncias 

perigosas 

10 10 16 Resíduos de agentes indicadores de fendilhação, não abrangidos em 10 10 15 

10 10 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 11 Resíduos do fabrico do vidro e de produtos de vidro 

10 11 03 Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro 

10 11 05 Partículas e poeiras 

10 11 09* Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico), contendo 

substâncias perigosas 
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10 11 10 Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico), não 

abrangidos em 10 11 09 

10 11 11* Resíduos de vidro em pequenas partículas e em pó de vidro, contendo metais 

pesados (por exemplo, tubos catódicos) 

10 11 12 Resíduos de vidro, não abrangidos em 10 11 11 

10 11 13* Lamas de polimento e rectificação, de vidro, contendo substâncias perigosas 

10 11 14 Lamas de polimento e rectificação, de vidro, não abrangidas em 10 11 13 

10 11 15* Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão, contendo substâncias 

perigosas 

10 11 16 Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão, não abrangidos em 

10 11 15 

10 11 17* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão, contendo 

substâncias perigosas 

10 11 18 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão, não 

abrangidos em 10 11 17 

10 11 19* Resíduos sólidos do tratamento local de efluentes, contendo substâncias 

perigosas 

10 11 20 Resíduos sólidos do tratamento local de efluentes, não abrangidos em 10 11 19

10 11 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 12 Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de 

construção 

10 12 01 Resíduos da preparação da mistura antes do processo térmico 

10 12 03 Partículas e poeiras 



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

10 12 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases 

10 12 06 Moldes fora de uso 

10 12 08 Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de 

construção (após o processo térmico) 

10 12 09* Resíduos sólidos do tratamento de gases, contendo substâncias perigosas 

10 12 10 Resíduos sólidos do tratamento de gases, não abrangidos em 10 12 09 

10 12 11* Resíduos de vitrificação, contendo metais pesados 

10 12 12 Resíduos de vitrificação, não abrangidos em 10 12 11 

10 12 13 Lamas do tratamento local de efluentes 

10 12 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 13 Resíduos do fabrico de cimento, cal e gesso e de artigos e produtos fabricados 

a partir deles 

10 13 01 Resíduos da preparação da mistura antes do processo térmico 

10 13 04 Resíduos da calcinação e hidratação da cal 

10 13 06 Partículas e poeiras (excepto 10 13 12 e 10 13 13) 

10 13 07 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases 

10 13 09* Resíduos do fabrico de fibrocimento, contendo amianto 

10 13 10 Resíduos do fabrico de fibrocimento, não abrangidos em 10 13 09 
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10 13 11 Resíduos de materiais compósitos à base de cimento, não abrangidos em 

10 13 09 e 10 13 10 

10 13 12* Resíduos sólidos do tratamento de gases, contendo substâncias perigosas 

10 13 13 Resíduos sólidos do tratamento de gases, não abrangidos em 10 13 12 

10 13 14 Resíduos de betão e de lamas de betão 

10 13 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

10 14 Resíduos de crematórios 

10 14 01* Resíduos de limpeza de gases, contendo mercúrio 

11 RESÍDUOS DE TRATAMENTOS QUÍMICOS DE SUPERFÍCIE E 

REVESTIMENTOS DE METAIS E OUTROS MATERIAIS; RESÍDUOS 

DA HIDROMETALURGIA DE METAIS NÃO FERROSOS 

11 01 Resíduos de tratamentos químicos de superfície e revestimentos de metais e 

outros materiais (por exemplo, galvanização, zincagem, decapagem, 

contrastação, fosfatação, desengorduramento alcalino, anodização) 

11 01 05* Ácidos de decapagem 

11 01 06* Ácidos anteriormente não especificados 

11 01 07* Bases de decapagem 

11 01 08* Lamas de fosfatação 

11 01 09* Lamas e bolos de filtração, contendo substâncias perigosas 
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11 01 10 Lamas e bolos de filtração, não abrangidos em 11 01 09 

11 01 11* Líquidos de lavagem aquosos, contendo substâncias perigosas 

11 01 12 Líquidos de lavagem aquosos, não abrangidos em 11 01 11 

11 01 13* Resíduos de desengorduramento, contendo substâncias perigosas 

11 01 14 Resíduos de desengorduramento, não abrangidos em 11 01 13 

11 01 15* Eluatos e lamas de sistemas de membranas ou de permuta iónica, contendo 

substâncias perigosas 

11 01 16* Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas 

11 01 98* Outros resíduos contendo substâncias perigosas 

11 01 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

11 02 Resíduos de processos hidrometalúrgicos de metais não ferrosos 

11 02 02* Lamas da hidrometalurgia do zinco (incluindo jarosita, goetite) 

11 02 03 Resíduos da produção de ânodos dos processos electrolíticos aquosos 

11 02 05* Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre, contendo substâncias 

perigosas 

11 02 06 Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre, não abrangidos em 

11 02 05 

11 02 07* Outros resíduos contendo substâncias perigosas 

11 02 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 
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11 03 Lamas e sólidos de processos de têmpera 

11 03 01* Resíduos contendo cianetos 

11 03 02* Outros resíduos 

11 05 Resíduos de processos de galvanização a quente 

11 05 01 Escórias de zinco 

11 05 02 Cinzas de zinco 

11 05 03* Resíduos sólidos provenientes do tratamento de gases 

11 05 04* Fluxantes usados 

11 05 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

12 RESÍDUOS DA MOLDAGEM E DO TRATAMENTO FÍSICO E 

MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE METAIS E PLÁSTICOS 

12 01 Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de 

metais e plásticos 

12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos 

12 01 02 Poeiras e partículas de metais ferrosos 

12 01 03 Aparas e limalhas de metais não ferrosos 

12 01 04 Poeiras e partículas de metais não ferrosos 

12 01 05 Aparas de matérias plásticas 
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12 01 06* Óleos minerais de maquinagem, com halogéneos (excepto emulsões e 

soluções) 

12 01 07* Óleos minerais de maquinagem, sem halogéneos (excepto emulsões e 

soluções) 

12 01 08* Emulsões e soluções de maquinagem, com halogéneos 

12 01 09* Emulsões e soluções de maquinagem, sem halogéneos 

12 01 10* Óleos sintéticos de maquinagem 

12 01 12* Ceras e gorduras usadas 

12 01 13 Resíduos de soldadura 

12 01 14* Lamas de maquinagem, contendo substâncias perigosas 

12 01 15 Lamas de maquinagem, não abrangidas em 12 01 14 

12 01 16* Resíduos de materiais de granalhagem, contendo substâncias perigosas 

12 01 17 Resíduos de materiais de granalhagem, não abrangidos em 12 01 16 

12 01 18* Lamas metálicas (lamas de rectificação, superacabamento e lixagem) contendo 

óleo 

12 01 19* Óleos de maquinagem facilmente biodegradáveis 

12 01 20* Mós e materiais de rectificação usados, contendo substâncias perigosas 

12 01 21 Mós e materiais de rectificação usados, não abrangidos em 12 01 20 

12 01 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 
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12 03 Resíduos de processos de desengorduramento a água e a vapor (excepto 11) 

12 03 01* Líquidos de lavagem aquosos 

12 03 02* Resíduos de desengorduramento a vapor 
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ÓLEOS USADOS E RESÍDUOS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

(EXCEPTO ÓLEOS ALIMENTARES E CAPÍTULOS 05, 12 E 19) 

13 01 Óleos hidráulicos usados 

13 01 01* Óleos hidráulicos contendo PCB 1 

13 01 04* Emulsões cloradas 

13 01 05* Emulsões não cloradas 

13 01 09* Óleos hidráulicos minerais clorados 

13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados 

13 01 11* Óleos hidráulicos sintéticos 

13 01 12* Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis 

13 01 13* Outros óleos hidráulicos 

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 

13 02 04* Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação 

13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação 

                                                 
1 Para efeitos desta lista de resíduos, PCB será definido segundo a Directiva 96/59/CE do 

Conselho de 16 de Setembro de 1996 relativa à eliminação dos policlorobifenilos e dos 
policlorotrifenilos (PCB/PCT) (JO L 243 de 24.9.1996, p. 31). 
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13 02 06* Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação 

13 02 07* Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação 

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 

13 03 Óleos isolantes e de transmissão de calor usados 

13 03 01* Óleos isolantes e de transmissão de calor, contendo PCB 

13 03 06* Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor clorados, não abrangidos 

em 13 03 01 

13 03 07* Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não clorados 

13 03 08* Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de calor 

13 03 09* Óleos facilmente biodegradáveis isolantes e de transmissão de calor 

13 03 10* Outros óleos isolantes e de transmissão de calor 

13 04 Óleos de porão usados 

13 04 01* Óleos de porão de navios de navegação interior 

13 04 02* Óleos de porão provenientes das canalizações dos cais 

13 04 03* Óleos de porão de outros tipos de navios 

13 05 Conteúdo de separadores óleo/água 

13 05 01* Resíduos sólidos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água 

13 05 02* Lamas provenientes dos separadores óleo/água 
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13 05 03* Lamas provenientes do interceptor 

13 05 06* Óleos provenientes dos separadores óleo/água 

13 05 07* Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água 

13 05 08* Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores 

óleo/água 

13 07 Resíduos de combustíveis líquidos 

13 07 01* Fuelóleo e gasóleo 

13 07 02* Gasolina 

13 07 03* Outros combustíveis (incluindo misturas) 

13 08 Outros óleos usados anteriormente não especificados  

13 08 01* Lamas ou emulsões de dessalinização 

13 08 02* Outras emulsões 

13 08 99* Outros resíduos anteriormente não especificados 

 

14 

 

RESÍDUOS DE SOLVENTES, FLUIDOS DE REFRIGERAÇÃO E GASES 

PROPULSORES ORGÂNICOS (EXCEPTO 07 E 08) 

14 06 Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de 

espumas/aerossóis, orgânicos 

14 06 01* Clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC 

14 06 02* Outros solventes e misturas de solventes halogenados 

14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 
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14 06 04* Lamas ou resíduos sólidos, contendo solventes halogenados 

14 06 05* Lamas ou resíduos sólidos, contendo outros solventes 

 

15 

 

RESÍDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, 

MATERIAIS FILTRANTES E VESTUÁRIO DE PROTECÇÃO 

ANTERIORMENTE NÃO ESPECIFICADOS 

15 01 Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, 

recolhidos separadamente) 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão 

15 01 02 Embalagens de plástico 

15 01 03 Embalagens de madeira 

15 01 04 Embalagens de metal 

15 01 05 Embalagens compósitas 

15 01 06 Misturas de embalagens 

15 01 07 Embalagens de vidro 

15 01 09 Embalagens têxteis 

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 

15 01 11* Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma 

matriz porosa sólida perigosa (por exemplo, amianto) 
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15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção 

15 02 02* Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo anteriormente não 

especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por 

substâncias perigosas 

15 02 03 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção, 

não abrangidos em 15 02 02 

 

16 

 

RESÍDUOS NÃO ESPECIFICADOS EM OUTROS CAPÍTULOS DESTA 

LISTA 

16 01 Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo 

máquinas todo o terreno) e resíduos do desmantelamento de veículos em fim 

de vida e da manutenção de veículos (excepto 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 03 Pneus usados 

16 01 04* Veículos em fim de vida 

16 01 06 Veículos em fim de vida que não contenham líquidos ou outros componentes 

perigosos 

16 01 07* Filtros de óleo 

16 01 08* Componentes contendo mercúrio 

16 01 09* Componentes contendo PCB 

16 01 10* Componentes explosivos [por exemplo, almofadas de ar (air bags)] 

16 01 11* Pastilhas de travões, contendo amianto 

16 01 12 Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11 
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16 01 13* Fluidos de travões 

16 01 14* Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas 

16 01 15 Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 

16 01 16 Depósitos para gás liquefeito 

16 01 17 Metais ferrosos 

16 01 18 Metais não ferrosos 

16 01 19 Plástico 

16 01 20 Vidro 

16 01 21* Componentes perigosos não abrangidos em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 

e 16 01 14 

16 01 22 Componentes anteriormente não especificados 

16 01 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico 

16 02 09* Transformadores e condensadores, contendo PCB 

16 02 10* Equipamento fora de uso, contendo ou contaminado por PCB, não abrangido 

em 16 02 09 

16 02 11* Equipamento fora de uso, contendo clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC 
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16 02 12* Equipamento fora de uso, contendo amianto livre 

16 02 13* Equipamento fora de uso, contendo componentes perigosos 1 não abrangidos 

em 16 02 09 a 16 02 12 

16 02 14 Equipamento fora de uso, não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 15* Componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso 

16 02 16 Componentes retirados de equipamento fora de uso, não abrangidos em 

16 02 15 

16 03 Lotes fora de especificação e produtos não utilizados 

16 03 03* Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas 

16 03 04 Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03 

16 03 05* Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas 

16 03 06 Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05 

16 04 Resíduos de explosivos 

16 04 01* Resíduos de munições 

16 04 02* Resíduos de fogo de artifício 

16 04 03* Outros resíduos de explosivos 

                                                 
1 Componentes perigosos de equipamento eléctrico e electrónico podem incluir acumuladores e 

pilhas mencionados em 16 06 e assinalados como perigosos, disjuntores de mercúrio, vidro de 
tubos catódicos e outro vidro activado, etc. 
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16 05 Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso 

16 05 04* Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias 

perigosas 

16 05 05 Gases em recipientes sob pressão, não abrangidos em 16 05 04 

16 05 06* Produtos químicos de laboratório, contendo ou compostos por substâncias 

perigosas, incluindo misturas de produtos químicos de laboratório 

16 05 07* Produtos químicos inorgânicos de laboratório, contendo ou compostos por 

substâncias perigosas 

16 05 08* Produtos químicos orgânicos fora de uso, contendo ou compostos por 

substâncias perigosas 

16 05 09 Produtos químicos fora de uso, não abrangidos em 16 05 06, 16 05 07 

ou 16 05 08 

16 06 Pilhas e acumuladores 

16 06 01* Pilhas de chumbo 

16 06 02* Pilhas de níquel-cádmio 

16 06 03* Pilhas contendo mercúrio 

16 06 04 Pilhas alcalinas (excepto 16 06 03) 

16 06 05 Outras pilhas e acumuladores 

16 06 06* Electrólitos de pilhas e acumuladores recolhidos separadamente 
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16 07 Resíduos da limpeza de tanques de transporte, de depósitos de armazenagem e 

de barris (excepto 05 e 13) 

16 07 08* Resíduos contendo hidrocarbonetos 

16 07 09* Resíduos contendo outras substâncias perigosas 

16 07 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

16 08 Catalisadores usados 

16 08 01 Catalisadores usados contendo ouro, prata, rénio, ródio, paládio, irídio ou 

platina (excepto 16 08 07) 

16 08 02* Catalisadores usados contendo metais de transição 1 ou compostos de metais 

de transição perigosos 

16 08 03 Catalisadores usados contendo metais de transição ou compostos de metais de 

transição, não especificados de outra forma 

16 08 04 Catalisadores usados de cracking catalítico em leito fluido (excepto 16 08 07) 

16 08 05* Catalisadores usados contendo ácido fosfórico 

16 08 06* Líquidos usados utilizados como catalisadores 

16 08 07* Catalisadores usados contaminados com substâncias perigosas 

                                                 
1 Os metais de transição são, para efeitos desta entrada: escândio, vanádio, manganês, cobalto, 

cobre, ítrio, nióbio, háfnio, tungsténio, titânio, crómio, ferro, níquel, zinco, zircónio, 
molibdénio e tântalo. Estes metais ou os seus compostos são perigosos se estiverem 
classificados como substâncias perigosas. A classificação de substâncias perigosas 
determinará quais desses metais de transição e compostos de metais de transição são 
perigosos. 
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16 09 Substâncias oxidantes 

16 09 01* Permanganatos, por exemplo, permanganato de potássio 

16 09 02* Cromatos, por exemplo, cromato de potássio, dicromato de potássio ou de 

sódio 

16 09 03* Peróxidos, por exemplo, água oxigenada 

16 09 04* Substâncias oxidantes anteriormente não especificadas 

16 10 Resíduos líquidos aquosos destinados a tratamento noutro local 

16 10 01* Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas 

16 10 02 Resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01 

16 10 03* Concentrados aquosos contendo substâncias perigosas 

16 10 04 Concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03 

16 11 Resíduos de revestimentos de fornos e refractários 

16 11 01* Revestimentos de fornos e refractários à base de carbono, provenientes de 

processos metalúrgicos, contendo substâncias perigosas 

16 11 02 Revestimentos de fornos e refractários à base de carbono, provenientes de 

processos metalúrgicos, não abrangidos em 16 11 01 

16 11 03* Outros revestimentos de fornos e refractários, provenientes de processos 

metalúrgicos, contendo substâncias perigosas 

16 11 04 Outros revestimentos de fornos e refractários, provenientes de processos 

metalúrgicos, não abrangidos em 16 11 03 
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16 11 05* Revestimentos de fornos e refractários, provenientes de processos não 

metalúrgicos, contendo substâncias perigosas 

16 11 06 Revestimentos de fornos e refractários, provenientes de processos não 

metalúrgicos, não abrangidos em 16 11 05 

 

17 

 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (INCLUINDO SOLOS 

ESCAVADOS DE LOCAIS CONTAMINADOS) 

17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 01 01 Betão 

17 01 02 Tijolos 

17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 01 06* Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos, contendo substâncias perigosas 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não 

abrangidas em 17 01 06 

17 02 Madeira, vidro e plástico 

17 02 01 Madeira 

17 02 02 Vidro 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidro, plástico e madeira, contendo ou contaminados com substâncias 

perigosas 
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17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 

17 03 01* Misturas betuminosas contendo alcatrão 

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 

17 03 03* Alcatrão e produtos de alcatrão 

17 04 Metais (incluindo ligas) 

17 04 01 Cobre, bronze e latão 

17 04 02 Alumínio 

17 04 03 Chumbo 

17 04 04 Zinco 

17 04 05 Ferro e aço 

17 04 06 Estanho 

17 04 07 Mistura de metais 

17 04 09* Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 

17 04 10* Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas 

17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10 

17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de 

dragagem 

17 05 03* Solos e rochas, contendo substâncias perigosas 

17 05 04 Solos e rochas, não abrangidos em 17 05 03 
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17 05 05* Lamas de dragagem, contendo substâncias perigosas 

17 05 06 Lamas de dragagem, não abrangidas em 17 05 05 

17 05 07* Balastros de linhas de caminho-de-ferro, contendo substâncias perigosas 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho-de-ferro, não abrangidos em 17 05 07 

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção, contendo amianto 

17 06 01* Materiais de isolamento, contendo amianto 

17 06 03* Outros materiais de isolamento, contendo ou constituídos por substâncias 

perigosas 

17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

17 06 05* Materiais de construção, contendo amianto 

17 08 Materiais de construção à base de gesso 

17 08 01* Materiais de construção à base de gesso, contaminados com substâncias 

perigosas 

17 08 02 Materiais de construção à base de gesso, não abrangidos em 17 08 01 

17 09 Outros resíduos de construção e demolição 

17 09 01* Resíduos de construção e demolição, contendo mercúrio 

17 09 02* Resíduos de construção e demolição, contendo PCB (por exemplo, vedantes 

com PCB, revestimentos de piso à base de resinas com PCB, envidraçados 

vedados contendo PCB, condensadores com PCB) 
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17 09 03* Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos), 

contendo substâncias perigosas 

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 

17 09 02 e 17 09 03 

 

18 

 

RESÍDUOS DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE A SERES 

HUMANOS OU ANIMAIS E/OU INVESTIGAÇÃO RELACIONADA 

(EXCEPTO RESÍDUOS DE COZINHA E RESTAURAÇÃO NÃO 

PROVENIENTES DIRECTAMENTE DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

DE SAÚDE) 

18 01 Resíduos de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença 

em seres humanos 

18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03) 

18 01 02 Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado 

(excepto 18 01 03) 

18 01 03* Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo 

em vista a prevenção de infecções 

18 01 04 Resíduos cuja recolha e eliminação não está sujeita a requisitos específicos 

tendo em vista a prevenção de infecções (por exemplo, pensos, compressas, 

ligaduras, gessos, roupas, vestuário descartável, fraldas) 

18 01 06* Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas 

18 01 07 Produtos químicos não abrangidos em 18 01 06 

18 01 08* Medicamentos citotóxicos e citostáticos 

18 01 09 Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 
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18 01 10* Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários 

18 02 Resíduos da investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças 

em animais 

18 02 01 Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 02 02) 

18 02 02* Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo 

em vista a prevenção de infecções 

18 02 03 Resíduos cuja recolha e eliminação não está sujeita a requisitos específicos 

tendo em vista a prevenção de infecções 

18 02 05* Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas 

18 02 06 Produtos químicos não abrangidos em 18 02 05 

18 02 07* Medicamentos citotóxicos e citostáticos 

18 02 08 Medicamentos não abrangidos em 18 02 07 

 

19 

 

RESÍDUOS DE INSTALAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS, DE 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DA 

PREPARAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ÁGUA PARA 

CONSUMO INDUSTRIAL 

19 01 Resíduos da incineração ou pirólise de resíduos 

19 01 02 Materiais ferrosos removidos das cinzas 

19 01 05* Bolos de filtração provenientes do tratamento de gases 

19 01 06* Resíduos líquidos aquosos provenientes do tratamento de gases e outros 

resíduos líquidos aquosos 



 
15311/4/04 REV 4  JAC/jv 76 
ANEXO V DG I   PT 

19 01 07* Resíduos sólidos provenientes do tratamento de gases 

19 01 10* Carvão activado usado proveniente do tratamento de gases de combustão 

19 01 11* Cinzas e escórias, contendo substâncias perigosas 

19 01 12 Cinzas e escórias, não abrangidas em 19 01 11 

19 01 13* Cinzas volantes contendo substâncias perigosas 

19 01 14 Cinzas volantes não abrangidas em 19 01 13 

19 01 15* Cinzas de caldeiras, contendo substâncias perigosas 

19 01 16 Cinzas de caldeiras, não abrangidas em 19 01 15 

19 01 17* Resíduos de pirólise, contendo substâncias perigosas 

19 01 18 Resíduos de pirólise, não abrangidos em 19 01 17 

19 01 19 Areias de leitos fluidizados 

19 01 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

19 02 Resíduos de tratamentos físico-químicos de resíduos (incluindo descromagem, 

descianetização, neutralização) 

19 02 03 Misturas de resíduos, contendo apenas resíduos não perigosos 

19 02 04* Misturas de resíduos, contendo, pelo menos, um resíduo perigoso 

19 02 05* Lamas de tratamento físico-químico, contendo substâncias perigosas 

19 02 06 Lamas de tratamento físico-químico, não abrangidas em 19 02 05 
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19 02 07* Óleos e concentrados da separação 

19 02 08* Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas 

19 02 09* Resíduos combustíveis sólidos contendo substâncias perigosas 

19 02 10 Resíduos combustíveis não abrangidos em 19 02 08 e 19 02 09 

19 02 11* Outros resíduos contendo substâncias perigosas 

19 02 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

19 03 Resíduos solidificados/estabilizados 1 

19 03 04* Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente 2 estabilizados 

19 03 05 Resíduos estabilizados não abrangidos em 19 03 04 

19 03 06* Resíduos assinalados como perigosos, solidificados 

19 03 07 Resíduos solidificados não abrangidos em 19 03 06 

19 04 Resíduos vitrificados e resíduos da vitrificação 

19 04 01 Resíduos vitrificados 

19 04 02* Cinzas volantes e outros resíduos do tratamento de gases de combustão 

                                                 
1 Os processos de estabilização alteram a perigosidade dos componentes dos resíduos, 

transformando, consequentemente, resíduos perigosos em resíduos não perigosos. Os 
processos de solidificação alteram apenas o estado físico dos resíduos por utilização de 
aditivos (por exemplo, passagem do estado líquido ao estado sólido), sem alterarem as 
propriedades químicas dos resíduos. 

2 Os resíduos consideram-se parcialmente estabilizados se, após o processo de estabilização, 
puderem ser libertados para o ambiente a curto, médio ou longo prazo componentes perigosos 
que não tenham sido completamente transformados em componentes não perigosos. 



 
15311/4/04 REV 4  JAC/jv 78 
ANEXO V DG I   PT 

19 04 03* Fase sólida não vitrificada 

19 04 04 Resíduos líquidos aquosos da têmpera de resíduos vitrificados 

19 05 Resíduos do tratamento aeróbio de resíduos sólidos 

19 05 01 Fracção não compostada de resíduos urbanos e equiparados 

19 05 02 Fracção não compostada de resíduos animais e vegetais 

19 05 03 Composto fora de especificação 

19 05 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

19 06 Resíduos do tratamento anaeróbio de resíduos 

19 06 03 Licores do tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados 

19 06 04 Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e 

equiparados 

19 06 05 Licores do tratamento anaeróbio de resíduos animais e vegetais 

19 06 06 Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos animais e 

vegetais 

19 06 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

19 07 Lixiviados de aterros 

19 07 02* Lixiviados de aterros, contendo substâncias perigosas 

19 07 03 Lixiviados de aterros, não abrangidos em 19 07 02 

19 08 Resíduos de estações de tratamento de águas residuais anteriormente não 

especificados 

19 08 01 Gradados 
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19 08 02 Resíduos do desarenamento 

19 08 05 Lamas do tratamento de águas residuais urbanas 

19 08 06* Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas 

19 08 07* Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica 

19 08 08* Resíduos de sistemas de membranas, contendo metais pesados 

19 08 09 Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, contendo apenas óleos e 

gorduras alimentares 

19 08 10* Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, não abrangidas em 

19 08 09 

19 08 11* Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais, contendo 

substâncias perigosas 

19 08 12 Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais, não abrangidas 

em 19 08 11 

19 08 13* Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais, contendo 

substâncias perigosas 

19 08 14 Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais, não abrangidas em 

19 08 13 

19 08 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

19 09 Resíduos do tratamento de água para consumo humano ou de água para 

consumo industrial 

19 09 01 Resíduos sólidos de gradagens e filtração primária 
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19 09 02 Lamas de clarificação da água 

19 09 03 Lamas de descarbonatação 

19 09 04 Carvão activado usado 

19 09 05 Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas 

19 09 06 Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica 

19 09 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

19 10 Resíduos da trituração de resíduos, contendo metais 

19 10 01 Resíduos de ferro ou aço 

19 10 02 Resíduos não ferrosos 

19 10 03* Fracções leves e poeiras, contendo substâncias perigosas 

19 10 04 Fracções leves e poeiras, não abrangidas em 19 10 03 

19 10 05* Outras fracções contendo substâncias perigosas 

19 10 06 Outras fracções não abrangidas em 19 10 05 

19 11 Resíduos da regeneração de óleos 

19 11 01* Argilas de filtração usadas 

19 11 02* Alcatrões ácidos 

19 11 03* Resíduos líquidos aquosos 

19 11 04* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases 
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19 11 05* Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

19 11 06 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 19 11 05 

19 11 07* Resíduos da limpeza de gases de combustão 

19 11 99 Outros resíduos anteriormente não especificados 

19 12 Resíduos do tratamento mecânico de resíduos (por exemplo, triagem, 

trituração, compactação, peletização), anteriormente não especificados 

19 12 01 Papel e cartão 

19 12 02 Metais ferrosos 

19 12 03 Metais não ferrosos 

19 12 04 Plástico e borracha 

19 12 05 Vidro 

19 12 06* Madeira contendo substâncias perigosas 

19 12 07 Madeira não abrangida em 19 12 06 

19 12 08 Têxteis 

19 12 09 Substâncias minerais (por exemplo, areia, rochas) 

19 12 10 Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos) 

19 12 11* Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de 

resíduos, contendo substâncias perigosas 
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19 12 12 Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de 

resíduos, não abrangidos em 19 12 11 

19 13 Resíduos da descontaminação de solos e águas freáticas 

19 13 01* Resíduos sólidos da descontaminação de solos, contendo substâncias perigosas

19 13 02 Resíduos sólidos da descontaminação de solos, não abrangidos em 19 13 01 

19 13 03* Lamas da descontaminação de solos, contendo substâncias perigosas 

19 13 04 Lamas da descontaminação de solos, não abrangidas em 19 13 05 

19 13 05* Lamas da descontaminação de águas freáticas, contendo substâncias perigosas 

19 13 06 Lamas da descontaminação de águas freáticas, não abrangidas em 19 13 05 

19 13 07* Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de 

águas freáticas, contendo substâncias perigosas 

19 13 08 Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de 

águas freáticas, não abrangidos em 19 13 07 

20 RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESÍDUOS DOMÉSTICOS, 

DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS), INCLUINDO AS 

FRACÇÕES RECOLHIDAS SELECTIVAMENTE 

20 01 Fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01) 

20 01 01 Papel e cartão 

20 01 02 Vidro 
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20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 

20 01 10 Roupas 

20 01 11 Têxteis 

20 01 13* Solventes 

20 01 14* Ácidos 

20 01 15* Resíduos alcalinos 

20 01 17* Produtos químicos para fotografia 

20 01 19* Pesticidas 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 

20 01 23* Equipamento fora de uso, contendo clorofluorcarbonetos 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares 

20 01 26* Óleos e gorduras, não abrangidos em 20 01 25 

20 01 27* Tintas, produtos adesivos, colas e resinas, contendo substâncias perigosas 

20 01 28 Tintas, produtos adesivos, colas e resinas, não abrangidos em 20 01 27 

20 01 29* Detergentes contendo substâncias perigosas 

20 01 30 Detergentes não abrangidos em 20 01 29 

20 01 31* Medicamentos citotóxicos e citostáticos 

20 01 32 Medicamentos não abrangidos em 20 01 31 
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20 01 33* Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas 

e acumuladores, não triados, contendo essas pilhas ou acumuladores 

20 01 34 Pilhas e acumuladores, não abrangidos em 20 01 33 

20 01 35* Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21 

ou 20 01 23, contendo componentes perigosos 1 

20 01 36 Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21, 

20 01 23 ou 20 01 35 

20 01 37* Madeira contendo substâncias perigosas 

20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37 

20 01 39 Plásticos 

20 01 40 Metais 

20 01 41 Resíduos da limpeza de chaminés 

20 01 99 Outras fracções anteriormente não especificadas 

20 02 Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios) 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis 

20 02 02 Terras e pedras 

20 02 03 Outros resíduos não biodegradáveis 

                                                 
1 Componentes perigosos de equipamento eléctrico e electrónico podem incluir acumuladores e 

pilhas mencionados em 16 06 e assinalados como perigosos, disjuntores de mercúrio, vidro de 
tubos catódicos e outro vidro activado, etc. 
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20 03 Outros resíduos urbanos e equiparados 

20 03 01 Misturas de resíduos urbanos e equiparados 

20 03 02 Resíduos de mercados 

20 03 03 Resíduos da limpeza de ruas 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas 

20 03 06 Resíduos da limpeza de esgotos 

20 03 07 Monstros 

20 03 99 Resíduos urbanos e equiparados anteriormente não especificados 

 

PARTE 3 

 

Lista A (Anexo II da Convenção de Basileia) 1 

 

Y46 Resíduos recolhidos em habitações 2 

Y47 Resíduos resultantes da incineração de resíduos domésticos 

                                                 
1 Esta lista provém da Parte I do Apêndice 4 da Decisão da OCDE. 
2 A não ser que devidamente classificados numa rubrica própria do Anexo III. 
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Lista B  Resíduos da Parte II do Apêndice 4 da Decisão da OCDE 1 

 

Resíduos que contenham metais 

 

AA 010 261900 Escórias e outros resíduos da fabricação de ferro e de aço ** 

AA 060 262050 Cinzas e resíduos de vanádio 2 

AA 190 810420 

ex 810430 

 

Resíduos e aparas de magnésio inflamáveis, pirofóricos ou que, 

em contacto com a água, libertem gases inflamáveis em 

quantidades perigosas 

 

Resíduos constituídos principalmente por substâncias inorgânicas, que possam conter metais e 

matérias orgânicas 

 

AB 030  Resíduos de sistemas isentos de cianetos, provenientes do 

tratamento de superfícies metálicas 

AB 070  Areias utilizadas nas operações de fundição 

AB 120 ex 281290 

ex 3824 

Compostos inorgânicos halogenados não especificados nem 

incluídos noutras rubricas 

AB 150 ex 382490 Sulfito de cálcio e sulfato de cálcio não refinados, provenientes da 

dessulfuração de gases de combustão (DGC) 

 

                                                 
1 Os resíduos das categorias AB 130, AC 250, AC 260 e AC 270 foram eliminados da lista, 

uma vez que foram considerados, de acordo com o procedimento previsto no artigo 18.º da 
Directiva 75/442/CEE, como não perigosos, pelo que não estarão sujeitos à proibição de 
exportação prevista no artigo 37.º. 

 
2 Esta enumeração compreende resíduos sob a forma de cinzas, produtos residuais, escórias, 

poeiras, pós, lamas e borras, a não ser que os materiais figurem explicitamente noutra rubrica. 
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Resíduos constituídos principalmente por substâncias orgânicas, que possam conter metais e 

matérias inorgânicas 

 

AC 060 ex 381900 Fluidos hidráulicos 

AC 070 ex 381900 Líquidos de travões 

AC 080 ex 382000 Fluidos anticongelantes 

AC 150  Clorofluorcarbonetos 

AC 160  Halons 

AC 170 ex 440310 Resíduos de cortiça e de madeiras tratadas 

 

Resíduos que possam conter matérias orgânicas ou inorgânicas 

 

AD 090 ex 382490 Resíduos provenientes da produção, da preparação e da utilização 

de produtos e materiais reprográficos e fotográficos, não 

especificados nem incluídos noutras rubricas 

AD 100  Resíduos de sistemas isentos de cianetos, provenientes do 

tratamento de superfícies de plásticos 

AD 120 ex 391400 

ex 3915 

Resinas de permuta iónica 

AD 150  Matérias orgânicas de ocorrência natural utilizadas como meios 

filtrantes (tais como biofiltros) 
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Resíduos constituídos principalmente por substâncias inorgânicas, que possam conter metais e 

matérias orgânicas 

 

RB 020 ex 6815 Fibras à base de produtos cerâmicos com propriedades físico-

-químicas semelhantes às do amianto 
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ANEXO VI 

 

 

Formulário para instalações titulares de uma autorização prévia (artigo 14.º) 

Autoridade 

competente 

Instalação de valorização Identificação 

dos resíduos 

Período de validade 

 

Quantidade 

total objecto de 

autorização 

prévia 

 Nome e n.º da 

instalação de 

valorização 

Endereço Operação de 

valorização 

(+código R) 

Tecnologia 

utilizada 

(Código) 

 

A partir de

 

Até 

 

(Kg/Litro) 
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ANEXO VII 
 

INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RESÍDUOS 
REFERIDOS NOS N.ºS 2 E 4 DO ARTIGO 3.º 

 
Informações relativas à transferência de resíduos (1) 
 

1.  Pessoa que trata da transferência: 
Nome: 
Endereço: 
Pessoa a contactar: 
Tel: Fax: 
Correio electrónico: 

2.  Importador/Destinatário 
Nome: 
Endereço: 
Pessoa a contactar: 
Tel: Fax: 
Correio electrónico: 

3.  Quantidade real:  kg :                       litros: 4.  Data efectiva da transferência: 
5.(a)  Primeiro transportador (2): 
Nome: 
Endereço: 
Pessoa a contactar: 
Tel: 
Fax: 
Correio electrónico: 
Meio(s) de transporte: 
Data da transferência: 
Assinatura: 

5.(b)  Segundo transportador: 
Nome: 
Endereço: 
Pessoa a contactar: 
Tel: 
Fax: 
Correio electrónico: 
Meio(s) de transporte: 
Data da transferência: 
Assinatura: 

5.(c)  Terceiro transportador: 
Nome: 
Endereço: 
Pessoa a contactar: 
Tel: 
Fax: 
Correio electrónico: 
Meio(s) de transporte: 
Data da transferência: 
Assinatura: 

8.  Operação de valorização (ou, se adequado, operação de 
eliminação, no caso dos resíduos referidos no n.º 4 do artigo 3.º): 
Código R / Código D: 

6.  Produtor dos resíduos (3): 
Produtor(es) inicial(ais), novo(s) produtor(es) ou agente de 
recolha: 
Nome: 
Endereço: 
Pessoa a contactar: 
Tel: Fax: 
Correio electrónico: 

9.  Descrição comercial usual dos resíduos: 
 

7.  Instalação de valorização      Laboratório  
Nome: 
Endereço: 
Pessoa a contactar: 
Tel: Fax: 
Correio electrónico: 

10.  Identificação dos resíduos (preencher os códigos relevantes): 
i) Anexo IX da Convenção de Basileia: 
ii) Código OCDE (se diferente de i)): 
iii) Lista Europeia de Resíduos (LER): 
iv) Código nacional: 

11.  País(es) /Estado(s) em questão :   
Exportação/Expedição Trânsito Importação/Destino 

     
12.  Declaração da pessoa que trata da transferência: Certifico que, tanto quanto é do meu conhecimento, as informações supra são 
completas e correctas. Certifico igualmente que foram cumpridas as obrigações contratuais escritas juridicamente vinculativas para com o 
destinatário (esta declaração não é necessária no caso dos resíduos referidos no n.º 4 do artigo 3.º): 
 
Nome: Data: Assinatura: 
13.   Assinatura de recepção dos resíduos pelo destinatário:  
Nome: Data: Assinatura: 

A PREENCHER PELA INSTALAÇÃO DE VALORIZAÇÃO OU PELO LABORATÓRIO: 
14.  Transferência recebida na instalação de valorização   ou laboratório  : Quantidade recebida :  kg: litros:  
Nome: Data: Assinatura: 

(1) Informações que acompanham as transferências de resíduos da lista "verde" destinados a valorização ou de resíduos destinados a 
análise laboratorial nos termos do Regulamento … *. 

(2) Caso estejam envolvidos mais de 3 transportadores, anexar as informações indicadas nas caixas 5 (a, b e c). 
(3) No caso de a pessoa que trata da transferência não ser o produtor nem o agente de recolha, devem ser fornecidas informações 

sobre o produtor ou o agente de recolha. 
 

 

 

                                                 
* JO: Inserir n.º do presente regulamento. 
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ANEXO VIII 

 

DIRECTRIZES SOBRE GESTÃO AMBIENTALMENTE CORRECTA 

(ARTIGO 48.º) 

 

I. Directrizes adoptadas pela Convenção de Basileia: 

 

1. Directrizes técnicas para a gestão ambientalmente correcta de resíduos biomédicos e da 

prestação de cuidados de saúde (Y1; Y3) 1. 

 

2. Directrizes técnicas para a gestão ambientalmente correcta de resíduos de baterias de 

chumbo/ácido 1. 

 

3. Directrizes técnicas para a gestão ambientalmente correcta de resíduos do desmantelamento 

total e parcial de navios 1. 

 

II. Directrizes adoptadas pela OCDE: 

 

Orientações técnicas visando a gestão ambientalmente correcta de fluxos de resíduos 

específicos: 

Computadores pessoais usados e obsoletos 2. 

 

                                                 
1  Directrizes adoptadas pela 6.ª Conferência das Partes da Convenção de Basileia 

sobre o Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, 
9-13 de Dezembro de 2002. 

2  Orientações adoptadas pelo Comité das Políticas de Ambiente da OCDE em Fevereiro 
de 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001) 3/FINAL). 
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III. Directrizes adoptadas pela Organização Marítima Internacional (OMI): 

Directrizes sobre reciclagem de navios 1 

 

IV. Directrizes adoptadas pelo grupo de trabalho do Secretariado Internacional do Trabalho 

(BIT): 

Segurança e saúde no sector do desmantelamento de navios: Directrizes para os países da 

Ásia e a Turquia 2 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Resolução A.962 adoptada pela Assembleia da OMI na sua 23.ª sessão ordinária, 

24 de Novembro – 5 de Dezembro de 2003. 
2  Directrizes aprovadas para publicação pelo Conselho de Administração do BIT na 

sua 289.ª sessão, realizada de 11 a 26 de Março de 2004. 
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ANEXO IX 
 

QUESTIONÁRIO ADICIONAL PARA RELATÓRIOS DOS ESTADOS-MEMBROS  
PREVISTA NO N.º 2 DO ARTIGO 50.º 

 

Alínea a) do 
n.º 1 do 
artigo 11.º 

Informação relativa às disposições adoptadas para proibir total ou parcialmente a 
transferência de resíduos entre Estados-Membros 

Aplicação dos princípios da proximidade, da prioridade da valorização e da auto-suficiência 
a nível comunitário e nacional, nos termos da Directiva 75/442/CEE 

Esta disposição foi aplicada? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, descreva as medidas tomadas: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comentários adicionais: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informação relativa às medidas tomadas de objecção sistemática à transferência de resíduos 
entre Estados-Membros 

Aplicação dos princípios da proximidade, da prioridade da valorização e da auto-suficiência 
a nível comunitário e nacional, nos termos da Directiva 75/442/CEE 

Esta disposição foi aplicada? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, descreva as medidas tomadas: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comentários adicionais: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alínea e) do 
n.º 1 do 
artigo 11.º 

Informação relativa à proibição de importação de resíduos 

Esta disposição foi aplicada? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, descreva as medidas tomadas: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N.º 3 do 
artigo 11.º 

Informação relativa a casos excepcionais na aplicação dos princípios da proximidade, da 
prioridade da valorização e da auto-suficiência 

Os resíduos perigosos produzidos num Estado-Membro de expedição são em quantidades 
globais anuais tão pequenas que a construção de novas instalações de eliminação 
especializadas nesse Estado não teria viabilidade económica 

Pediu a algum Estado-Membro a aplicação desta excepção? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, preencha a tabela 1 e apresente abaixo elementos relativos a eventuais 
soluções bilaterais adoptadas nos termos do n.º 3 do artigo 11.º. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recebeu dos Estados-Membros pedidos de aplicação desta excepção? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, preencha a tabela 1 e apresente abaixo elementos relativos a eventuais 
soluções bilaterais adoptadas nos termos do n.º 3 do artigo 11.º. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alínea g) do 
n.º 1 do 
artigo 11.º 

Informação relativa a objecções a transferências previstas por serem consideradas não 
conformes com a Directiva 75/442/CEE 

Esta disposição foi aplicada? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, preencha a tabela 2. 

N.º 5 do 
artigo 12.º 

Informação relativa a objecções a transferências previstas por serem consideradas não 
conformes com a alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º 

Esta disposição foi aplicada? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, preencha a tabela 3. 

Artigo 14.º Informação relativa a decisões das autoridades competentes, com jurisdição sobre instalações 
específicas de valorização, que não dão autorização prévia 

Verificou-se a ocorrência de algum caso? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, preencha a tabela 4. 

Artigo 32.º Informação sobre o sistema dos Estados-Membros de fiscalização e controlo das 
transferências de resíduos exclusivamente sob a sua jurisdição 

Existe algum sistema de fiscalização e controlo das transferências de resíduos sob a sua 
jurisdição?  Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, aplica o sistema previsto nos Títulos II e VII do Regulamento?  
  Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Caso aplique um sistema diferente do previsto nos Títulos II e VII do Regulamento, descreva o 
sistema adoptado: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artigo 23.º e 
n.º 1 do 
artigo 49.º 

Informação relativa a transferências ilícitas de resíduos 

Verificou-se a ocorrência de algum caso? Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, preencha a tabela 5. 

Descreva o modo como a transferência ilícita de resíduos é impedida, detectada e sancionada 
pela legislação nacional. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 6.º Informação relativa a garantias financeiras ou seguro equivalente que cubram os custos de 
transporte, valorização ou eliminação e armazenagem de resíduos , incluindo os casos 
referidos nos artigos 21.º e 23.º 

Descreva o sistema nacional estabelecido em conformidade com este artigo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 52.º Informação relativa às estâncias aduaneiras designadas pelos Estados-Membros para as 
transferências de resíduos que entram ou saem da Comunidade 

Verificou-se alguma designação?  Sim Não 

(assinale √ na opção correspondente)   

Em caso afirmativo, preencha a tabela 6. 

 

Nota relativa ao preenchimento das tabelas: 

Os códigos D e R são os referidos nos Anexos II A e II B da Directiva 75/442/CEE. 

Os códigos de identificação dos resíduos são os referidos nos Anexos III, III-A, III-B, IV e IV A do 

presente regulamento. 
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Tabela 1 

INFORMAÇÃO RELATIVA A EXCEPÇÕES NA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROXIMIDADE,  

DA PRIORIDADE DA VALORIZAÇÃO E DA AUTO-SUFICIÊNCIA (n.º 3 do artigo 11.º) 

 

Identificação dos resíduos 

(Código) 

 

Quantidade 

(Kg/litro) 

País de destino (De)/ 

País de expedição (Di) 

Operação de eliminação 

Código D 

Comunicação do caso à 

Comissão 

(Sim/Não) 
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Tabela 2 

OBJECÇÕES A TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS OU A ELIMINAÇÃO (alínea g) do n.º 1 do artigo 11.º) 

 

RAZÕES PARA A OBJECÇÃO 

(assinale √ na opção correspondente) 

INSTALAÇÃO Identificação dos resíduos 

(código) 

Quantidade 

(Kg/litros) 

País de trânsito (T)/ 

País de expedição (Di) 

Alínea g) i) 

do n.º 1 do 

artigo 11.º 

Alínea g) ii) 

do n.º 1 do 

artigo 11.º 

Alínea g) iii) 

do n.º 1 do 

artigo 11.º 

Nome 
(caso da 

alínea g) ii) do 

n.º 1 do 

artigo 11.º) 

Operação de 

eliminação 

Código D 
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Tabela 3 

OBJECÇÕES A TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS OU A ELIMINAÇÃO (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º) 

 

Identificação dos resíduos 

(código) 

Quantidade 

(Kg/litros) 

País de destino RAZÕES PARA A OBJECÇÃO 
e pormenores relativos àlegislação nacional 

aplicável 

INSTALAÇÃO 
(no país de destino) 

    Nome Operação de 
valorização 
Código R 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 
15311/4/04 REV 4  JAC/jv 8 
ANEXO IX DG I  PT 

Tabela 4 

INFORMAÇÃO RELATIVA A DECISÕES TOMADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES  

PARA EMITIR AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS (ARTIGO 14.º) 

 

Instalação de valorização Identificação dos resíduos 

(Código) 

Período de validade Autoridade 

Competente 

Nome  

e n.º 

Endereço Operação de 

valorização 

Código R 

Tecnologia utilizada  De Até 

Caducidade 

(data) 
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Tabela 5 

INFORMAÇÃO RELATIVA A TRANSFERÊNCIAS ILÍCITAS DE RESÍDUOS * (Artigo 23.º e n.º 1 do artigo 49.º) 

 

Responsável pelo acto ilícito 

(assinale √ na opção correspondente) 
 

Identificação dos resíduos 

(Código) 

 

Quantidade 

(Kg/litro) 

País de destino (De) 

e  

País de expedição (Di)

Identificação das causas da ilegalidade 

(possível referência aos artigos infringidos) 

 
Notificador Destinatário Outros 

Medidas 

tomadas, 

incluindo 

possíveis 

sanções 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                 
* Informação sobre os casos encerrados durante o período de comunicação. 
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Tabela 6 

INFORMAÇÃO RELATIVA A ESTÂNCIAS ADUANEIRAS ESPECÍFICAS DESIGNADAS PELOS ESTADOS-MEMBROS  

PARA A TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS QUE ENTRAM E SAEM DA COMUNIDADE (artigo 52.º) 

 

Estância aduaneira 

Estância Localização Países de importação/exportação objecto de controlo 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Em 1 de Julho de 2003, a Comissão apresentou ao Conselho a sua proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre transferências de resíduos. 

 

2. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em 19 de Novembro de 2003. 

 

O Comité Económico e Social adoptou o seu parecer em 28 de Janeiro de 2004. 

 

O Comité das Regiões anunciou, por carta de 23 de Outubro de 2003, a sua intenção de 

não emitir parecer. 

 

3. Em 10 de Março de 2004, a Comissão apresentou a sua proposta alterada. 

 

4. Em 24 de Junho de 2005, o Conselho adoptou a sua posição comum em conformidade 

com o n.º 2 do artigo 251.º do Tratado. 

 

II. OBJECTIVO 

 

Os objectivos gerais do regulamento proposto são os seguintes: 

 

− transpor para a legislação comunitária a decisão do Conselho da OCDE 1 e a Convenção 

revista de Basileia 2 sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos; 

 

− abordar as dificuldades encontradas na aplicação, administração e execução do 

Regulamento de 1993 do Conselho ("Regulamento de 1993") 3; 

                                                 
1  Decisão C (2001) 107 FINAL, da OCDE, de 21 de Maio de 2002, relativa à revisão da sua 

Decisão C(92) 39/FINAL, sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos 
destinados a operações de valorização 

2  Convenção de Basileia, de 22 de Março de 1989, sobre o Controlo de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, alterada em 6 de Novembro 
de 1998. 

3  Regulamento (CEE) n.º 259/93. 
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− prosseguir a harmonização global na área das transferências transfronteiras de resíduos, 

e  

 

− reorganizar e simplificar a estrutura do articulado do Regulamento de 1993. 

 

Os principais elementos da proposta incluem, designadamente, alterações do quadro 

processual geral (nomeadamente no que diz respeito à notificação e consentimento prévios 

por escrito e aos requisitos em matéria de informação), alterações relativas às transferências 

de resíduos entre Estados-Membros e no âmbito do território dos Estados-Membros, e 

cláusulas relativas às exportações e importações. 

 

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM 

 

1. Na generalidade 

 

A posição comum integra (total ou parcialmente, ou em princípio, mediante redacção 

idêntica ou semelhante, ou no seu espírito) 41 das 103 alterações propostas pelo 

Parlamento Europeu em primeira leitura. O Conselho considera que a posição comum 

não altera a abordagem nem os objectivos da proposta original da Comissão e regista 

que a Comissão não pode aceitar o fundamento jurídico, nem a possibilidade de os 

Estados-Membros se oporem às transferências de resíduos destinados a valorização e a 

exclusão total dos subprodutos animais do âmbito de aplicação do regulamento. 

 

2. Alterações do Parlamento Europeu 

 

Na sua votação no Plenário de 19 de Novembro de 2003, o PE adoptou 103 alterações à 

proposta. 

 

41 dessas alterações foram incorporadas na posição comum do Conselho, quer ipsis 

verbis quer parcialmente ou no seu espírito. 

62 alterações não foram adoptadas. 

Segue-se uma lista das alterações aceites/rejeitadas, por ordem da sua inclusão na 

posição comum. Todavia, sempre que diversas alterações se referem à mesma questão, 

são abordadas em conjunto na primeira ocorrência. 
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a) Alterações aceites 

Alteração 1: Aceite e incorporada. 

Alteração 83/rev: Aceite e reflectida no considerando 1. 

Alteração 8: Aceite em princípio e reflectida no considerando 31. 

Alteração 9: Aceite parcialmente na alínea g) do n.º 3 do artigo 1.º e no 

considerando 9. 

Alteração 10: Integrada em princípio. A totalidade do n.º 5 do artigo 1.º tal como 

proposto pela Comissão foi suprimida a fim de evitar a confusão decorrente da 

singularização de determinadas disposições. 

Alteração 12: Aceite no artigo 2.º. 

Alterações 13 e 14: Aceites em princípio e reflectidas nos n.ºs 5 e 7 do artigo 2.º. 

Todavia, as definições constantes da Directiva 75/442/CEE foram adoptadas. 

Alteração 15: Aceite e reflectida no n.º 15 do artigo 2.º. 

Alteração 113: Aceite e reflectida no n.º 25 do artigo 2.º. 

Alteração 79: Aceite e reflectida no n.º 5 do artigo 3.º. 

Alteração 81: Aceite parcialmente e em princípio e reflectida no n.º 5 do 

artigo 3.º. 

Alteração 22: Aceite. 

Alteração 52: Aceite em princípio e reflectida na primeira frase do artigo 4.º. 

Alteração 24: Aceite parcialmente nos n.º 3 do artigo 4.º e 1 do artigo 8.º (Ver 

igualmente Alteração 29). 

Alterações 96 e 97: Aceites parcialmente e em princípio e reflectidas no n.º 5 do 

artigo 4.º e no n.º 2 do artigo 6.º. 

Alteração 29: Aceite parcialmente no artigo 7.º (Ver igualmente Alteração 30). 

Alteração 30: Aceite em princípio e reflectida nos n.º 1 e 2 do artigo 8.º. 

Alterações 108 e 115: Aceites na alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º . 

Alteração 42: Aceite em princípio e reflectida na alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º. 

Alteração 47: Aceite em princípio e reflectida na alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º. 

e nos n.º 5 e 6 do artigo 12.º, na versão alterada do considerando 21 e no n.º 2 do 

artigo 59.º. 

Alteração 45: Aceite e reflectida na alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º. 

Alteração 100: Aceite e integrada na alínea b) do artigo 16.º e no n.º 1 do 

artigo 17.º. 
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Alteração 84/rev: Aceite em princípio na alínea e) do artigo 16.º e na alínea e) do 

artigo 15.º (Cf. n.º 5 do artigo 6.º). 

Alteração 57: Aceite no n.º 5 do artigo 23.º. 

Alterações 58 e 101: Aceites em princípio, e integradas no n.º 4 do artigo 25.º e 

na alínea f) do n.º 1 do artigo 58.º. 

Alteração 60: Aceite em princípio e integrada no artigo 29.º. 

Alteração 62: Aceite na alínea d) do n.º1 do artigo 40.º. 

Alteração 63: Aceite na alínea b) do n.º 2 do artigo 41.º. 

Alteração 64: Aceite na alínea e) do n.º 1 do artigo 42.º. 

Alteração 65: Aceite na alínea  c) do n.º 2 do artigo 43.º. 

Alteração 61: Aceite em princípio e reflectida no n.º 2 do artigo 48.º. 

Alteração 103: Aceite no n.º 1 do artigo 57.º. 

Alteração 28: Aceite em parte no considerando 37 (quanto a um calendário para a 

execução do método constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º). 

Alterações 82 e 46 (reunidas numa alteração única): Aceites em parte e 

reflectidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º. 

Alteração 75: Aceite na Parte III do Anexo VIII. 

Alteração 76: Aceite na Parte II do Anexo VIII. 

Alteração 77: Aceite na Parte IV do Anexo VIII. 

 

b) Alterações rejeitadas. 

 

Considerandos 

 

Alteração 2: Actualmente, a estratégia relativa aos resíduos está a ser revista, e o 

texto da alteração afigura-se desequilibrado em relação a outros aspectos 

importantes, tais como a aplicação das regras de mercado interno igualmente aos 

resíduos destinados a reutilização ou reciclagem. 

Alteração 3: O conteúdo desta alteração prejudicaria o debate ainda em curso 

sobre a incineração. 

Alteração 107: Trata-se de uma declaração factual que não é considerada 

necessária. 
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Alterações 110 e 121: Contrárias à decisão da OCDE (cf. n.º 4 do artigo 40.º, que 

contém uma disposição semelhante à da alteração 121 no que diz respeito às 

importações de resíduos destinados a eliminação). 

Alteração 109: O regulamento não abrange a produção de resíduos perigosos. É 

de referir que a segunda parte da alteração, relativa ao princípio de proximidade, 

pode ser invocada a fim de obstar a uma transferência destinada a eliminação. 

Alteração 4: Não foi considerado apropriado fazer tal referência num 

considerando. 

Alteração 5: O abandono/descarga ou eliminação incontrolada já são proibidos 

pela legislação comunitária em vigor. 

Alteração 6: Considerada demasiado vaga no contexto das alíneas g) e h) do n.º 1 

do artigo 12.º. 

Alteração 7: Não é necessário declarar num considerando o que é que a UE deve 

realizar no contexto da Convenção de Basileia. 

Alterações 111, 112 e 92/rev: Relativamente aos navios, estas alterações estão 

fora do seu contexto; trata-se de uma questão a determinar no âmbito da 

Convenção de Basileia. Relativamente aos veículos, estas alterações não foram 

consideradas directamente relevantes, dado que são parte integrante da estratégia 

em matéria de resíduos e dos futuros trabalhos da Comissão. 

 

Articulado 

 

Alteração 11.º: Esta alteração foi rejeitada a fim de evitar uma duplicação entre o 

presente regulamento e o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 e manter 

simultaneamente um nível equivalente de controlo (ver igualmente o n.º 1 do 

artigo 59.º e os novos considerandos 10 e 11). 

 

Alterações 17 e 18 (reunidas numa alteração única): Estas alterações foram 

rejeitadas, dado que colidem com o disposto na Convenção de Basileia e na 

Decisão da OCDE em matéria de tratamento dos "resíduos verdes". 
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Alteração 19: A OCDE não previu esta isenção dos resíduos destinados à 

investigação, e tal isenção foi considerada excessivamente ampla. 

 

Alteração 20: O n.º 5 do artigo 3.º da proposta da Comissão e o 

anexo correspondente foram suprimidos, dada a recente adopção do 

Regulamento (CE) n.º 850/2004, relativo a poluentes orgânicos persistentes e que 

altera a Directiva 79/117/CE. 

 

Alterações 21, 26, 34, 41 e 91/rev: O regulamento prevê cláusulas específicas em 

caso de operações intermédias – tal como acordado na OCDE. O Conselho 

considera que, dada a ocorrência de operações intermédias, a melhor solução 

consiste não em proibi-las mas sim em elaborar um sistema que permita às 

autoridades competentes acompanhar a trajectória dos resíduos durante toda a 

transferência e respectiva recuperação ou eliminação não intermédia. 

 

Alteração 126: Esta alteração foi considerada supérflua. 

 

Alteração 122: Esta alteração foi rejeitada, por incompatibilidade com a 

Convenção de Basileia. 

 

Alterações 85/rev e 27: Dado que o presente regulamento comporta disposições 

específicas em relação às operações intermédias, é necessário que tais disposições 

se apliquem igualmente às garantias financeiras ou aos seguros equivalentes (cf. 

n.º 6 do artigo 6.º). Por conseguinte, estas alterações foram rejeitadas. 

 

Alteração 31: Esta alteração foi rejeitada, uma vez que se considerou mais 

apropriado que as autoridades competentes comunicassem por escrito o seu 

acordo quanto ao documento de notificação ou à sua cópia. 
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Alterações 86/rev, 87/rev e 88/rev: Estas alterações contrariam o objectivo de 

simplificação. 

O prazo de 180 dias não foi aceite; coerência com os prazos da OCDE (um ano, 

no que se refere à transferência: n.ºs 4, 5 e.6 do artigo 9.º, e um ano para 

valorização ou eliminação, a partir da recepção dos resíduos: n.º7 do artigo 9.º). 

 

Alterações 32 e 33: Não foram incorporadas por terem sido consideradas 

desnecessárias e excessivamente onerosas. 

 

Alteração 35: Relativamente aos resíduos destinados a valorização, as 

autoridades competentes poderão, em determinadas condições, objectar com base 

em normas ambientais nacionais (cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º) relacionado 

com as alterações 42 e 47). Relativamente aos resíduos destinados a eliminação, 

tal motivo de objecção não é adequado, dado que já existem normas em vigor a 

nível da UE (em particular a Directiva 1999/31/CE, relativa à deposição de 

resíduos em aterros, a Directiva 2000/76/CE, relativa à incineração de resíduos, a 

Directiva 96/59/CE do Conselho, relativa à eliminação dos policlorobifenilos e 

dos policlorotrifenilos (PCB/PCT), e o Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a 

poluentes orgânicos persistentes e que altera a Directiva 79/117/CEE 

 

Alteração 80: Não foi aceite, mas dever-se-á registar que o novo n.º 5 do 

artigo 3.º prevê doravante o tratamento desses resíduos, em todos os casos, como 

se fossem destinados a eliminação.  

 

Alteração 37: Foi considerado preferível manter a referência à Comunidade, em 

sintonia com a Directiva-Quadro "Resíduos". 

 

Alteração 38: Em relação ao artigo 7.º da Directiva-Quadro "Resíduos", a 

coerência com os planos de gestão é abordada na alínea g) do n.º 1 do artigo 11.º, 

e com as normas comunitárias juridicamente vinculativas, na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 11.º. Ver igualmente as observações relativas à alteração 35. 



 

 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  ips/ca 9 
 DG I   PT 

Alteração 39: Esta alteração foi rejeitada devido ao potencial efeito indesejável 

da autorização de transferências de resíduos para eliminação a pretexto da 

inexistência de instalações "especializadas" no Estado-Membro de expedição, 

quando existia outra instalação de eliminação apropriada nesse Estado. Considera-

-se por conseguinte adequado autorizar transferências de resíduos para eliminação 

apenas nos casos em que as instalações nacionais no seu conjunto sejam 

insuficientes. 

 

Alteração 40: Não foi integrada, dado que resultaria numa sobrecarga 

regulamentar desnecessária. Ver igualmente observações sobre a alteração 50. 

 

Alteração 116: É contrária à Decisão da OCDE. Além disso, contraria o princípio 

do mercado interno dos resíduos destinados a recuperação. 

Relativamente aos resíduos destinados a valorização, ver o texto inserido na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º (cf. alteração 115). 

 

Alteração 117: É contrária à Decisão da OCDE. Além disso, contraria o princípio 

do mercado interno relativamente aos resíduos destinados a recuperação – o facto 

de o país de expedição ter a capacidade de recuperar os resíduos não implica que 

estes devam ser recuperados necessariamente nesse país. 

 

Alteração 44: É contrária à Decisão da OCDE. Além disso, contraria o princípio 

do mercado interno dos resíduos destinados a valorização e não está em 

conformidade com o artigo 5.º da Directiva-Quadro "Resíduos". 

 

Alteração 48: Não aceite enquanto tal, mas as observações sobre a alteração 47 

são apropriadas no que diz respeito às objecções, sempre que não existam normas 

comunitárias. 

 

Alteração 49: Não aceite, mas os trabalhos empreendidos pela Comissão serão 

relevantes (alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º). 

 

Alteração 50: Não incorporada, dado que resultaria numa sobrecarga 

regulamentar desnecessária. 
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Alteração 51: Esta alteração foi considerada desnecessária (cf. artigo 9.º, no que 
respeita à duração do consentimento, aplicável a notificações gerais, e primeira 
frase do artigo 4.º). 
 
Alteração 99: Não aceite, dado que as suas disposições não são práticas. Não é 
necessário outro procedimento. 
 
Alteração 53: Rejeitada, dado que a Decisão da OCDE contém disposições 
relativas a esta questão. 
 
Alteração 54: Não compatível com os calendários da OCDE. 
 
Alteração 55: É contrária à Decisão da OCDE. Considera-se suficiente fazer 
acompanhar a transferência das informações constantes do Anexo VII (ver 
observações sobre as alterações 17 e 18). 
 
Alteração 56: Não aceite, dado que o artigo 20.º da proposta da Comissão não foi 
considerado necessário.  
 
Alteração 105: Foi rejeitada, dado que o fornecimento de um contrato a pedido de 
uma autoridade competente é considerado necessário para a realização de um 
controlo eficaz. 
 
Alteração 59: O Conselho acredita que esta questão é da competência dos 
Estados-Membros. 
 
Alteração 66: Não foi incorporada devido a preocupações relativas à 
confidencialidade e por se considerar que representa uma sobrecarga excessiva 
para as autoridades competentes.  
 
Alteração 67: Não foi incorporada, dado que os Tratados de Adesão não serão 
alterados através de um procedimento de comitologia (ver novo artigo 62.º). 
 
Alterações 78 e 106 (reunidas numa única alteração): Estas alterações foram 
rejeitadas, dado que a sua finalidade não é muito clara e contrariam a 
harmonização visada pela Convenção de Basileia e pela Decisão da OCDE. A UE 
não deverá alterar unilateralmente a Decisão da OCDE. 
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Alteração 68: Não foi incorporada, dado que o disposto na decisão da OCDE não 

deve ser alterado unilateralmente pela UE. 

 

Alterações 69 e 70: Estas alterações foram rejeitadas porque a harmonização com 

a Convenção de Basileia deverá ser mantida. 

 

Alterações 71, 72 e 73: Estas alterações não foram integradas devido ao facto de a 

lista de resíduos comunitários (Decisão da Comissão 2000/532/CE) não dever ser 

alterada pelo presente regulamento. 

 

Alteração 74: Não considerada necessária, uma vez que os artigos 33.º, 35.º e 37.º 

definem quais são as exportações autorizadas (ver alínea a) do n.º 2 do 

artigo 48.º). Em todo o caso, as directrizes do Anexo IX deverão servir para a 

"definição das orientações" (última frase do n.º 2 do artigo 48.º). 

 

IV. CONCLUSÃO 

 

As alterações introduzidas pelo Conselho na proposta alterada da Comissão visam melhorar a 

praticabilidade e respondem às preocupações de alguns Estados-Membros, e representam 

simultaneamente um esforço no sentido de assegurar que a Comunidade e os Estados-

-Membros observam e aderem às obrigações internacionais na matéria. 

 

Apesar de não poder aceitar todas as alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu, o 

Conselho considera que a posição comum coincide em grande parte com as preocupações do 

Parlamento. 
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Declaração do Conselho e da Comissão 
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e 2 do Título IV do regulamento, a Comissão deverá ter em conta a situação particular do Mónaco. 
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Declaração da Comissão 

 

A Comissão constata que há unanimidade no Conselho para substituir o fundamento jurídico 

conjunto proposto pela Comissão, nomeadamente o artigo 133.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado, 

por um fundamento jurídico único constituído apenas pelo n.º 1 do artigo 175.º do Tratado. A 

Comissão considera que a sua proposta continha o fundamento jurídico correcto e reserva-se o 

direito de recorrer aos meios jurídicos ao seu dispor. 

 

A Comissão constata igualmente que, no n.º 1, alínea c), do artigo 12.º, o Conselho autoriza os 

Estados-Membros a levantarem objecções e a bloquearem as transferências de resíduos destinados a 

valorização por motivos de "normas de tratamento menos rigorosas" no país de destino. A 

Comissão considera que esta disposição vai criar obstáculos ao mercado europeu de reciclagem e 

valorização de resíduos, sem melhorar as normas ambientais da gestão de resíduos da União 

Europeia. A Comissão recorda que, na sua comunicação COM (2003) 301 final "Para uma 

estratégia temática de prevenção e reciclagem de resíduos", propôs soluções para o problema 

potencial do dumping de normas, centrando-se no desenvolvimento de normas europeias de gestão 

de resíduos. Além disso, a Comissão previne que o n.º 1, alínea c), do artigo 12.º é tão vago quanto 

complicado, podendo conduzir a um aumento das transferências ilegais de resíduos e muito 

provavelmente a toda uma série de processos jurídicos. 

 

Finalmente, a Comissão constata que o Conselho exclui do âmbito do regulamento "as 

transferências de resíduos sujeitas aos requisitos de aprovação do Regulamento (CE) 

n.º 1774/2002, no que diz respeito a regras sanitárias relativas a subprodutos animais não 

destinados a consumo humano". Atendendo às diferenças entre estes dois regulamentos no que se 

refere às disposições de procedimento, a Comissão considera preferível apresentar a sua análise da 

relação entre os regulamentos de modo a que os resultados dessa análise sejam tornados públicos 

antes da entrada em vigor do regulamento relativo às transferências de resíduos. Isso poderia ir ao 

encontro das preocupações expressas por alguns Estados-Membros relativamente ao perigo de 

duplicação de procedimentos e permitir à Comissão manter a sua proposta. 
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2003/0139 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO  
AO PARLAMENTO EUROPEU 

 
nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 

 
respeitante à  

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de um regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a transferências de resíduos 

1. ANTECEDENTES 

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho 
(documento COM(2003)379 final - 2003/139(COD)): 

30 de Junho de 2003. 

Data do parecer do Parlamento Europeu, em primeira leitura: 19 de Novembro de 2003. 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 28 de Janeiro de 2004. 

Data de transmissão da proposta alterada: 9 de Março de 2004. 

Data de adopção da posição comum: 24 de Junho de 2005. 

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

A proposta tem quatro objectivos principais: 

– transposição para a legislação comunitária da Decisão C(2001)107 do Conselho 
da OCDE, de 14 de Junho de 2001; 

– resolução dos problemas verificados na aplicação, administração e controlo do 
cumprimento do Regulamento de 1993 e garantia de uma maior clareza jurídica; 

– prossecução da harmonização global no domínio das transferências transfronteiras 
de resíduos: 

– melhoria da estrutura do articulado do regulamento. 

A fim de permitir a concretização destes objectivos, a revisão altera várias secções e 
aspectos do Regulamento (CEE) n.º 259/93 do Conselho, nomeadamente: 

– alterações da estrutura do regulamento; 

– alterações e clarificações das definições e clarificação do seu âmbito de aplicação 
(Título I); 
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– alterações e clarificações dos procedimentos aplicáveis às transferências de 
resíduos (Títulos II-VI): entre os Estados-Membros (Título II); no interior dos 
Estados-Membros (Título III); destinados às exportações e importações 
comunitárias (Títulos IV, V e VI). 

– alterações de outras disposições do regulamento (Título VII). 

3. OBSERVAÇÕES À POSIÇÃO COMUM 

3.1 Observações na generalidade 

Na sua proposta alterada, a Comissão aceitou na totalidade, parcialmente ou em 
princípio 43 das 103 alterações propostas pelo Parlamento Europeu em primeira 
leitura. Foram incluídas na posição comum 41 alterações, textualmente ou em 
substância. 

A Comissão não pode aceitar a posição comum no que respeita a diversas questões, 
de entre as quais as mais importantes são as seguintes: 

A Comissão continua a considerar que a base jurídica conjunta que propôs para este 
regulamento (a seguir designado “o regulamento”), ou seja, o ambiente e a política 
comercial (artigos 175º e 133º do Tratado CE) está correcta, não podendo aceitar 
uma base jurídica única como propõe o Conselho (artigo 175º do Tratado CE). 

Por outro lado, a Comissão não apoia o texto da posição comum no que respeita à 
possibilidade de os Estados-Membros formularem objecções a transferências de 
resíduos destinados a valorização com base no argumento das “normas de tratamento 
menos rigorosas” no país de destino. A Comissão considera que uma disposição 
desse tipo criaria entraves ao mercado europeu da reciclagem e valorização de 
resíduos, sem por isso aumentar as normas ambientais da gestão dos resíduos na UE. 

O Conselho alterou o n.º 6 do artigo 1º de forma a excluir totalmente os subprodutos 
animais do âmbito de aplicação do regulamento (n.º 3, alínea d), do artigo 1º). A 
Comissão considera que seria preferível antecipar a sua revisão das relações entre 
este regulamento e o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que estabelece regras 
sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano, de 
forma a que os resultados dessa avaliação sejam tornados públicos antes da entrada 
em vigor do regulamento. Isso poderia ir ao encontro das preocupações expressas por 
alguns Estados-Membros relativamente ao perigo de duplicação de procedimentos e 
permitir à Comissão manter a sua proposta. 

3.2 Observações específicas 

3.2.1 Alterações do Parlamento aceites pela Comissão na totalidade, parcialmente ou em 
princípio e incluídas na posição comum  

As alterações 8 e 108, relativas aos considerandos, foram incluídas.  

A alteração 9, relativa à exclusão do âmbito do regulamento dos resíduos gerados 
pelas forças armadas de um Estado-Membro em determinadas situações, foi 
parcialmente incluída no n.º 3, alínea g), do artigo 1º. 
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A alteração 10, relativa às disposições aplicáveis aos resíduos enumerados no anexo 
III e destinados a valorização, foi tomada em consideração. O n.º 5 do artigo 1º que 
constava da proposta da Comissão foi suprimido, de forma a evitar qualquer 
confusão pelo facto de se referirem especificamente certas disposições. Incluída em 
princípio. 

A alteração 12 faz referência às misturas de resíduos para as quais não existe uma 
rubrica própria na lista. Incluída no n.º 3 do artigo 2º. 

As alterações 13 e 14, que respeitam a determinadas operações intermédias de 
valorização e de eliminação, foram aceites em princípio e incluídas no n.º 5 e no n.º 7 
do artigo 2º. No entanto, foram mantidas as definições contidas na Directiva 
75/442/CEE relativa aos resíduos. 

As alterações 15 e 22 apresentam uma definição de “notificador” que foi incluída no 
n.º 15 do artigo 2º. 

A alteração 113, relativa à definição de “país de trânsito”, foi aceite e incluída no n.º 
24 do artigo 2º.  

A alteração 79, que pretende sujeitar as transferências de resíduos urbanos mistos 
(chave de resíduos 20 03 01) provenientes de economias domésticas a notificação e 
autorização prévias, foi incluída no n.º 5 do artigo 3º. A alteração 81 foi aceite 
parcialmente e em princípio e está reflectida no n.º 5 do artigo 3º. 

A alteração 24, que concede às autoridades competentes a possibilidade de 
solicitarem informações adicionais durante um determinado período, foi 
parcialmente incluída no n.º 3 do artigo 4º e no n.º 1 do artigo 8º. 

As alterações 96 e 97, que especificam em que momento deverá ser constituída a 
garantia financeira e fornecida a prova dessa garantia financeira ou seguro 
equivalente foram aceites parcialmente e em princípio, e inseridas no n.º 5 do artigo 
4º e no n.º 2 do artigo 6º. 

As alterações 29 e 30, respeitantes aos pedidos de informação e documentação, bem 
como à recepção e à transmissão das notificações num determinado prazo, foram 
aceites parcialmente e em princípio no n.º 2 do artigo 7º e nos n.os 1 e 2 do artigo 8º.  

A alteração 115, que aumenta os casos em que os Estados-Membros podem formular 
objecções a certas transferências de resíduos para valorização, pode ser aceite. 
Inserida no n.º 1, alínea e), do artigo 11º. 

A alteração 45, respeitante à possibilidade de formular objecções a transferências de 
resíduos para valorização com base no facto de que a transferência prevista se destina 
a eliminação e não a valorização, foi aceite. Incluída no n.º 1, alínea h), do artigo 12º. 

A alteração 52, que define os procedimentos a aplicar às notificações gerais, foi 
aceite em princípio e está reflectida no artigo 4º. 

A alteração 100, relativa ao envio de informações pelo notificador às autoridades 
competentes e ao destinatário, foi aceite. Incluída na alínea b) do artigo 16º e no n.º 1 
do artigo 17º. 
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A alteração 84/rev., respeitante à conclusão da valorização ou eliminação, foi aceite 
em princípio e está reflectida na alínea e) do artigo 16º. 

A alteração 57, que salienta a necessidade de cooperação entre as autoridades no que 
respeita aos casos de transferência ilícita em que a responsabilidade não possa ser 
atribuída nem ao notificador nem ao destinatário, acrescentando a expressão “Em 
particular”, foi aceite. Incluída no n.º 5 do artigo 23º. 

As alterações 58 e 101, relacionadas com o intercâmbio de dados por via electrónica, 
foram aceites. Incluídas no n.º 4 do artigo 25º e no n.º 1, alínea f), do artigo 58º. 

A alteração 60, respeitante aos convénios transfronteiriços, foi aceite. Incluída como 
artigo 29º. 

A alteração 61, respeitante a uma gestão ambientalmente racional, foi aceite em 
princípio. Incluída como n.º 2 do artigo 48º. 

As alterações 62-65, relacionadas com as situações de crise ou de guerra, foram 
aceites. Incluídas no n.º 1, alínea d), do artigo 40º, no n.º 2, alínea b), do artigo 41º, 
no n.º 1, alínea e), do artigo 42º e no n.º 2, alínea c), do artigo 43º. 

A alteração 103, respeitante à alteração dos anexos do regulamento, foi aceite. 
Incluída no n.º 1 do artigo 57º. 

A alteração 28, respeitante ao método de cálculo da garantia financeira, foi 
parcialmente aceite nos considerandos. 

As alterações 82 e 46, respeitantes às orientações para a aplicação da disposição 
relativa às operações fictícias (falsas) de valorização, foram aceites parcialmente. 
Incluídas no n.º 1, alínea b), do artigo 58º. 

As alterações 75, 76 e 77, relacionadas com os anexos, foram aceites. Incluídas no 
Anexo VIII, Partes II-IV. 

3.2.2 Alterações do Parlamento rejeitadas pela Comissão e pelo Conselho e não incluídas 
na posição comum 

As alterações 2-7, 107, 109 e 110-111, respeitantes aos considerandos, não foram 
consideradas relevantes para a proposta, pelo que não foram aceites. Por outro lado, 
as alterações 4-5 não foram aceites na medida em que violariam o direito de 
iniciativa da Comissão. 

A alteração 11, relativa à supressão do n.º 6 do artigo 1º, o qual permite uma eventual 
exclusão dos subprodutos animais do âmbito de aplicação do regulamento, foi 
rejeitada. A Comissão considera importante manter esta disposição, de forma a evitar 
a duplicação e a carga administrativa desnecessária que resultaria para os operadores 
da aplicação simultânea deste regulamento e do Regulamento (CE) n.° 1774/2002 
que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano A Comissão prefere, portanto, manter a sua proposta e adiantar a 
sua revisão da relação entre os dois regulamentos de forma a que os seus resultados 
sejam tornados públicos antes da entrada em vigor do regulamento (cf. igualmente o 
ponto 3.2.5, relativo a outras alterações introduzidas na proposta pelo Conselho). 
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A alteração 112, respeitante a uma obrigação da Comissão de definir orientações, 
não pode ser aceite, fundamentalmente porque violaria o direito de iniciativa da 
Comissão. 

As alterações 17 e 18 propõem subordinar os resíduos não perigosos enumerados no 
Anexo III à obrigação de notificação prévia por escrito. Esta alteração não pode ser 
aceite, na medida em que entraria em conflito com a decisão da OCDE. 

A alteração 19, que acrescenta às transferências excluídas do processo de notificação 
as transferências destinadas “à realização de ensaios”, não pode ser aceite. Tais 
transferências apresentam os mesmos riscos que quaisquer outras transferências e 
devem obedecer aos procedimentos normais.  

A alteração 20, respeitante a uma obrigação de estabelecer valores-limite num 
determinado prazo, não pode ser aceite porque violaria o direito de iniciativa da 
Comissão. Por outro lado, não se considerou necessário manter na proposta uma 
disposição específica relativa às transferências de resíduos constituídos, contendo ou 
estando contaminados pelos produtos químicos que constam dos Anexos A, B e C da 
Convenção de Estocolmo, de 22 de Maio de 2001, relativa aos Poluentes Orgânicos 
Persistentes (POP), dado que foi adoptado um regulamento específico nessa matéria 
(Regulamento (CE) n.° 850/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004, relativo a poluentes orgânicos persistentes e que altera a Directiva 
79/117/CEE, JO L 158 de 30.4.2004, pp. 7-49). 

A alteração 44, respeitante às objecções contra determinadas transferências de 
resíduos para valorização com base nos princípios da auto-suficiência e da 
proximidade, iria criar entraves ao mercado europeu de reciclagem e valorização de 
resíduos, sem por isso aumentar os padrões ambientais da gestão de resíduos na UE. 
Não pode, pois, ser aceite.  

As alterações 21, 26-27, 34, 41, 85/rev. e 91/rev., respeitantes às operações 
intermédias, não podem ser aceites. A Comissão não considera que seja apropriado 
proibir esse tipo de operações. Em vez disso, devem ser regulamentadas de forma a 
que as autoridades competentes possam fazer o seguimento dos resíduos durante toda 
a transferência e até que esteja concluído o processo de valorização ou de eliminação.  

As alterações 86/rev., 87/rev. e 88/rev. são incompatíveis com os prazos previstos no 
âmbito da decisão da OCDE, pelo que não podem ser aceites. 

As alterações 32 e 33, que respeitam ao controlo e à verificação de conformidade a 
posteriori da notificação, deveriam ser cobertas pelo artigo 49º, relativo ao controlo 
do cumprimento, e não podem ser aceites. 

A alteração 35 acrescenta outros fundamentos que podem justificar as objecções a 
determinadas transferências de resíduos destinados a eliminação, o que não pode ser 
aceite. A alteração 37, que elimina a referência à auto-subsistência a nível 
comunitário e apenas se refere ao nível nacional, deve igualmente ser rejeitada. A 
cooperação entre países vizinhos e/ou pequenos países deve continuar a ser 
encorajada, nomeadamente através de uma referência à auto-suficiência a nível 
comunitário. A alteração 38 acrescenta que é possível apresentar objecções a uma 
transferência de resíduos para eliminação com base na legislação nacional, caso não 
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estejam estabelecidas obrigações relativas à eliminação a nível comunitário. Tal 
disposição poderia ser utilizada indevidamente, pelo que não pode ser aceite. 

A alteração 80, respeitante aos resíduos urbanos mistos provenientes de economias 
domésticas, não foi incluída, mas deve notar-se que o n.º 5 do artigo 3º prevê que 
esse tipo de resíduos seja tratado, em todos os casos, como se se destinasse a 
eliminação. 

As alterações 116-117 acrescentam outros fundamentos que podem justificar as 
objecções às transferências de resíduos para eliminação que não sejam compatíveis 
com a decisão da OCDE. Para além disso, a alteração 116 criaria um entrave ao 
mercado interno de resíduos destinados a valorização. Não pode, pois, ser aceite. 

A alteração 49, respeitante a determinados critérios relacionados com a valorização, 
não pode ser aceite. No entanto, foi incluída no n.º 1, alínea b), do artigo 58º uma 
disposição relativa à adopção de orientações para a aplicação da disposição relativa 
às operações fictícias (falsas) de valorização. 

As alterações 40 e 50 eliminam a possibilidade de as autoridades competentes 
envolvidas poderem chegar a um acordo com o notificador no sentido de não exigir 
uma nova notificação se, no termo de um prazo determinado, subsistirem problemas 
relativos a objecções apresentadas. Insistir numa notificação quando todas as partes 
envolvidas chegam a um acordo no sentido contrário não é necessário nem 
justificado, pelo que a alteração não pode ser aceite. 

A alteração 51 não foi considerada necessária (cf. a primeira frase do artigo 4º e o 
artigo 9º). 

A alteração 99, relativa à aplicação do procedimento geral de notificação aos regimes 
de retoma, não pode ser aceite porque o seu alcance é excessivamente impreciso. 

A alteração 54. relativa aos prazos dos certificados de valorização ou de eliminação, 
não pode ser aceite, na medida em que não é coerente com os prazos previstos pela 
OCDE. 

A alteração 55, respeitante à informação prévia das autoridades competentes no caso 
dos resíduos verdes, não pode ser aceite, na medida em que se considera suficiente 
que essas transferências sejam acompanhadas da informação que consta da lista. Esta 
situação corresponde ao que está previsto na decisão da OCDE. 

A alteração 105, que suprime a obrigação de a pessoa que organiza a transferência 
transmitir uma cópia do contrato, mediante pedido apresentado pelas autoridades 
competentes em causa, no que respeita a transferências de resíduos não-perigosos 
para valorização, não pode ser aceite. Para efeitos de controlo, é essencial que possa 
ser solicitado um contrato. Convém salientar que as informações confidenciais 
constantes do contrato são protegidas, já que o verdadeiro fundamento da alteração 
pode residir na preocupação com a protecção da confidencialidade. 

A alteração 121, que acrescenta mais uma condição para as importações para a 
Comunidade de resíduos destinados a valorização, estabelecendo que, para os 
resíduos perigosos, as autoridades competentes extra-comunitárias de expedição 
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devem apresentar um pedido prévio devidamente fundamentado com base no facto 
de “não possuírem e não poderem adquirir, de forma razoável, a capacidade técnica e 
as instalações necessárias para proceder à eliminação dos resíduos de uma forma 
ambientalmente racional”, não pode ser aceite. Para os países da OCDE, tal 
disposição violaria a decisão dessa organização. Essa exigência já se aplica em 
relação aos países que não são Parte na Convenção de Basileia nem pertencem à 
OCDE. No que respeita aos países que são Partes na Convenção de Basileia mas não 
pertencem à OCDE, não se considera que sejam justificadas novas restrições por 
motivos ambientais. A alteração é, por conseguinte, rejeitada.  

A alteração 67, relativa ao Acto de Adesão, não foi incluída no texto na medida em 
que esse acto não pode ser alterado através de um procedimento de comité (ver o 
novo artigo 62º). 

As alterações 68, 71-73, 78 e 106 referem-se a alterações das entradas específicas das 
listas de resíduos anexas à proposta e não podem ser aceites. Esta rejeição não se 
deve ao desacordo da Comissão no que respeita ao conteúdo das alterações, mas sim 
ao facto de a Comissão considerar que este não é o contexto adequado para tais 
alterações. As alterações das listas de resíduos deverão ser introduzidas na legislação 
da qual emanam essas listas (Convenção de Basileia, decisão da OCDE e lista de 
resíduos da UE). Além disso, estas alterações contrariam um dos principais 
objectivos da proposta, nomeadamente a harmonização internacional no domínio das 
listas de resíduos. 

3.2.3 Alterações do Parlamento aceites pelo Conselho mas rejeitadas pela Comissão 

As alterações 1 e 83/rev., que propõem a modificação da base jurídica, que deixaria 
de ser o ambiente e a política comercial (artigos 175º e 133º do Tratado CE) para 
passar a ser apenas o ambiente (artigo 175º do Tratado CE), foram aceites pelo 
Conselho, mas são rejeitadas pela Comissão. O principal objectivo da proposta de 
regulamento é a protecção do ambiente. Todavia, dado que as disposições dos 
Títulos IV, V e VI relativas a exportações, importações e trânsito na Comunidade 
com proveniência e destino em países terceiros, são também regras relativas ao 
comércio internacional, a base jurídica no que diz respeito a estas disposições 
específicas é o artigo 133º do Tratado CE. Logo, a Comissão mantém a sua posição 
de que a base jurídica conjunta que propõe para o regulamento, ou seja, o ambiente e 
a política comercial (artigos 175º e 133º do Tratado CE), está correcta, não podendo 
aceitar uma base jurídica única. 

A Comissão não pode aceitar as alterações 42, 47 e 48, respeitantes às objecções a 
transferências de resíduos para valorização com base em normas ou obrigações 
nacionais. A Comissão considera que uma disposição desse tipo criaria entraves ao 
mercado europeu da reciclagem e valorização de resíduos, sem por isso aumentar as 
normas ambientais da gestão dos resíduos na UE. A Comissão recorda que, na sua 
comunicação COM(2003) 301 final - "Para uma estratégia temática de prevenção e 
reciclagem de resíduos", propôs soluções para o problema potencial do dumping de 
normas, centrando-se no desenvolvimento de normas europeias de gestão de 
resíduos. Além disso, a Comissão previne que o n.º 1, alínea c), do artigo 12º é tão 
vago quanto complicado, podendo conduzir a um aumento das transferências ilegais 
de resíduos e muito provavelmente a toda uma série de processos jurídicos.  
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3.2.4 Alterações do Parlamento aceites pela Comissão, mas não integradas na posição 
comum 

A alteração 92, respeitante à clarificação da definição de “país de expedição", 
mereceu o apoio de princípio da Comissão, na medida em que se pode revelar útil em 
relação às transferências por alto mar. No entanto, a Comissão considera que esta 
disposição deverá ser complementada com um parágrafo que estabeleça a prioridade 
segundo a qual os países devem ser considerados como “país de expedição”, em caso 
de conflito.  

A alteração 126, que acrescenta a expressão “regulamentação específica introduzida 
pelo e no Estado-Membro de expedição” a seguir à expressão “autoridade 
competente de expedição”, foi aceite pela Comissão na sua proposta alterada, mas 
foi, no entanto, posteriormente considerada como supérflua, acabando por ser 
rejeitada com base, nomeadamente, na simplificação.  

A alteração 122, respeitante a certas derrogações aplicáveis a determinadas empresas 
públicas, foi aceite pela Comissão na sua proposta alterada, mas foi entretanto 
considerada incompatível com a Convenção de Basileia. Por este motivo, foi 
rejeitada. 

A alteração 31 determina que as autoridades competentes de destino e de trânsito 
exprimirão o seu consentimento escrito enviando uma decisão escrita às outras 
autoridades competentes e ao notificador. Esta disposição tinha sido aceite pela 
Comissão na sua proposta alterada, mas foi entretanto considerada desnecessária. 
Logo, foi rejeitada, nomeadamente por razões de simplificação. 

A alteração 53, que suprime todo o artigo relativo às instalações de valorização 
titulares de um consentimento prévio, foi apoiada pela Comissão com base no facto 
de os benefícios do artigo serem limitados, na medida em que as autoridades devem, 
de qualquer modo, avaliar outros elementos que constam da notificação, podendo 
portanto formular objecções às transferências de resíduos para essas instalações de 
valorização titulares de um consentimento prévio. 

A alteração 56, que limitava o âmbito do artigo 20º da proposta da Comissão, não foi 
incluída no texto. 

A alteração 59, que prevê que a Comissão possa fixar níveis máximos para os custos 
administrativos a cobrar ao notificador, mereceu o apoio de princípio da Comissão. 

A alteração 74, respeitante à clarificação do âmbito de aplicação das directrizes, 
mereceu o apoio da Comissão. 

A alteração 39, que insere o termo “específicos” a seguir à expressão “resíduos 
perigosos”, mereceu o apoio de princípio da Comissão. 

A alteração 66, respeitante ao acesso do público às notificações, mereceu o apoio de 
princípio da Comissão, desde que as obrigações sejam definidas num artigo separado 
e que inclua uma referência ao respeito das regras de confidencialidade previstas na 
legislação nacional e/ou comunitária. 
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As alterações 69 e 70, relativas à hierarquia das listas de resíduos inscritas no Anexo 
V (relacionado com a proibição de exportação de resíduos perigosos) e que 
estabelecem que a lista de resíduos perigosos da UE prima sobre a lista de resíduos 
não-perigosos da Convenção de Basileia (ambas integradas no Anexo), pode ser 
aceite em princípio pela Comissão. 

3.2.5 Alterações adicionais à proposta efectuadas pelo Conselho 

O Conselho introduziu uma série de outras alterações na proposta. A mais importante 
dessas alterações foi, no n.º 3, alínea d), do artigo 1º, a exclusão total dos 
subprodutos animais do âmbito de aplicação do regulamento. A Comissão não pode 
dar o seu apoio à posição comum nesse aspecto, e considera que seria preferível 
antecipar a sua revisão das relações entre este regulamento e o Regulamento (CE) n.º 
1774/2002 que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não 
destinados ao consumo humano, de forma a que os resultados dessa avaliação sejam 
tornados públicos antes da entrada em vigor do regulamento. Logo, a Comissão 
considera que a redacção do n.º 1 do artigo 6º que consta da sua proposta deveria 
manter-se inalterada. 

4. CONCLUSÃO 

A posição comum representa, em grande medida, um passo em frente significativo 
no aumento da clareza do regulamento, melhorando as suas disposições de acordo 
com os objectivos que se pretendiam atingir com a proposta da Comissão. Contudo, a 
Comissão não pode aceitar a posição comum no que respeita a diversas questões, das 
quais as mais importantes são indicadas na declaração anexa. Essas questões incluem 
a base jurídica do regulamento, a possibilidade de os Estados-Membros formularem 
objecções a transferências de resíduos destinados a valorização e a exclusão total dos 
subprodutos animais do domínio de aplicação do regulamento. 

5. DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 

A Comissão constata que há unanimidade no Conselho para substituir o fundamento 
jurídico conjunto proposto pela Comissão, nomeadamente o artigo 133.º e o n.º 1 do 
artigo 175.º do Tratado, por um fundamento jurídico único constituído apenas pelo 
n.º 1 do artigo 175.º do Tratado. A Comissão considera que a sua proposta continha o 
fundamento jurídico correcto e reserva-se o direito de recorrer aos meios jurídicos ao 
seu dispor. 

A Comissão constata igualmente que, no n.º 1, alínea c), do artigo 12º, o Conselho 
autoriza os Estados-Membros a levantarem objecções e a bloquearem as 
transferências de resíduos destinados a valorização por motivos de "normas de 
tratamento menos rigorosas" no país de destino. A Comissão considera que esta 
disposição vai criar obstáculos ao mercado europeu de reciclagem e valorização de 
resíduos, sem melhorar as normas ambientais da gestão de resíduos da União 
Europeia. A Comissão recorda que, na sua comunicação COM(2003) 301 final - 
"Para uma estratégia temática de prevenção e reciclagem de resíduos", propôs 
soluções para o problema potencial do dumping de normas, centrando-se no 
desenvolvimento de normas europeias de gestão de resíduos. Além disso, a Comissão 
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previne que o n.º 1, alínea c), do artigo 12º é tão vago quanto complicado, podendo 
conduzir a um aumento das transferências ilegais de resíduos e muito provavelmente 
a toda uma série de processos jurídicos.  

Finalmente, a Comissão constata que o Conselho exclui do âmbito do regulamento 
"as transferências de resíduos sujeitas aos requisitos de aprovação do Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002, no que diz respeito a regras sanitárias relativas a subprodutos 
animais não destinados a consumo humano". Atendendo às diferenças entre estes 
dois regulamentos no que se refere às disposições de procedimento, a Comissão 
considera preferível apresentar a sua análise da relação entre os regulamentos de 
modo a que os resultados dessa análise sejam tornados públicos antes da entrada em 
vigor do regulamento relativo às transferências de resíduos. Isso poderia ir ao 
encontro das preocupações expressas por alguns Estados-Membros relativamente ao 
perigo de duplicação de procedimentos e permitir à Comissão manter a sua proposta. 
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