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Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros tomam as medidas 

adequadas, nos termos dos artigos 4.º e 

13.º, para estimular o seguinte: 

2. Os Estados-Membros tomam medidas, 

que incluam sistemas de rastreabilidade e 

de garantia da qualidade relativos aos 

resíduos que entram e ao produto final, 

nos termos dos artigos 4.º e 13.º, para 

assegurar a reciclagem orgânica dos 

biorresíduos de modo a satisfazer um 

elevado nível de proteção ambiental e a 

obter um resultado que cumpra os 

elevados padrões de qualidade aplicáveis. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração é idêntica à alteração 200, tendo sido aditada a formulação «relativos aos resíduos 

que entram e ao produto final». A qualidade e a pureza dos biorresíduos que entram na reciclagem 

orgânica são essenciais para assegurar a elevada qualidade do processo de reciclagem orgânica dos 

biorresíduos. É, portanto, importante especificar que os sistemas de garantia da qualidade estabelecidos 

pelos Estados-Membros devem ter em conta tanto a introdução de resíduos no processo de tratamento, 

como o produto final. 



 

AM\1119568PT.docx  PE598.523v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

8.3.2017 A8-0034/238 

Alteração  238 

Davor Škrlec 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 22 – parágrafo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Até 31 de dezembro de 2018, a Comissão 

solicita às organizações europeias de 

normalização que elaborem normas 

europeias de qualidade para os 

biorresíduos que entram em processos de 

reciclagem orgânica, para o composto e a 

digestão anaeróbia, com base nas 

melhores práticas disponíveis. 

Or. en 

(A presente alteração adapta ao caso dos biorresíduos a alteração adotada pela Comissão 

ENVI relativamente a outros fluxos de resíduos (AM 177).) 

Justificação 

A qualidade e a pureza dos biorresíduos são essenciais para assegurar a elevada qualidade do processo 

de reciclagem orgânica dos biorresíduos. Cumpre, por conseguinte, fixar normas a fim de abordar o 

problema na fonte, assegurando um elevado grau de pureza dos biorresíduos objeto de recolha seletiva. 

Em conformidade com a alteração 177, a Comissão deve ser obrigada a solicitar ao CEN que elabore 

normas de qualidade para os materiais constituintes dos resíduos que entram no processo de reciclagem 

final e para as matérias-primas secundárias (AM 177). A mesma situação deveria aplicar-se aos 

biorresíduos, no artigo 22.º. 

 


