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8.3.2017 A8-0034/244 

Alteração  244 

Jean-François Jalkh 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Para assegurar que os objetivos de 

reciclagem se baseiam em dados fiáveis e 

comparáveis, e para permitir um controlo 

mais eficaz dos progressos no 

cumprimento desses objetivos, a definição 

de resíduos urbanos da Diretiva 

2008/98/CE deverá estar em sintonia com 

a definição utilizada para fins estatísticos 

pelo Eurostat e pela Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento 

Económicos, com base na qual os 

Estados-Membros comunicam dados há 

vários anos. A definição de resíduos 

urbanos que consta da presente diretiva é 

neutra em relação ao estatuto, público ou 

privado, do operador que gere os resíduos. 

(6) A definição de resíduos urbanos 

que consta da presente diretiva é neutra em 

relação ao estatuto, público ou privado, do 

operador que gere os resíduos. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Alteração  245 

Jean-François Jalkh 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros deverão 

tomar medidas para promover a 

prevenção dos resíduos alimentares em 

consonância com a Agenda para o 

Desenvolvimento Sustentável 2030, 

adotada pela Assembleia-Geral das 

Nações Unidas a 25 de setembro de 2015, 

em especial com o seu objetivo de reduzir 

os resíduos alimentares para metade até 

2030. Estas medidas deverão ter por 

objetivo prevenir os resíduos alimentares 

na produção primária, na transformação 

e no fabrico, na venda a retalho e outra 

distribuição de alimentos, nos 

restaurantes e serviços de restauração, 

bem como nos agregados familiares. 

Tendo em conta os benefícios ambientais 

e económicos que advêm da prevenção 

dos resíduos alimentares, os Estados-

Membros deverão estabelecer medidas 

específicas de prevenção desses resíduos e 

medir os progressos realizados na sua 

redução. A fim de facilitar o intercâmbio 

de boas práticas em toda a UE, tanto entre 

os Estados-Membros como entre 

operadores de empresas alimentares, 

deverão ser estabelecidas metodologias 

uniformes para tal medição. A 

comunicação de informações sobre os 

níveis de resíduos alimentares deverá ser 

bienal. 

Suprimido 
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Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Alteração  246 

Jean-François Jalkh 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Considerando 19 

 
Texto da Comissão Alteração 

(19) Para assegurar uma melhor 

aplicação, mais atempada e uniforme, da 

presente diretiva e antecipar os problemas 

de execução, deverá ser criado um sistema 

de alerta precoce que permita detetar 

lacunas e tomar medidas, ainda antes do 

termo dos prazos para a realização dos 

objetivos. 

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Alteração  247 

Jean-François Jalkh 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – ponto 1-A 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) É aditado o seguinte ponto 1-A: (a) É aditado o seguinte ponto 1-A: 

«1-A. "Resíduos urbanos", «1-A. "Resíduos urbanos", resíduos 

domésticos, bem como outros resíduos 

que, pela sua natureza ou composição, 

sejam semelhantes aos resíduos 

domésticos; 

(a) Resíduos mistos e resíduos 

domésticos sujeitos a recolha seletiva, 

incluindo: - papel e cartão, vidro, metais, 

plásticos, biorresíduos, madeira, têxteis, 

resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos, resíduos de pilhas e de 

acumuladores; 

resíduos sólidos volumosos, incluindo 

eletrodomésticos, colchões e mobiliário 

resíduos de jardim, incluindo folhas e 

relva cortada; 

 

(b) Resíduos mistos e resíduos sujeitos 

a recolha seletiva de outras fontes que 

sejam comparáveis aos resíduos 

domésticos em termos de natureza, 

composição e quantidade. 

 

(c) Resíduos resultantes da limpeza de 

mercados e ruas, incluindo o lixo da 

varredura das ruas, o conteúdo das 

papeleiras e os resíduos da manutenção 

de parques e jardins. 

 

Os resíduos urbanos não incluem os  
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resíduos das redes de saneamento e 

tratamento, nomeadamente as lamas de 

depuração e os resíduos de construção e 

demolição;» 

Or. en 

(Ver redação do artigo 2.º, alínea b), da Diretiva 1999/31/CE) 

Justificação 

Visa manter a atual definição dos “resíduos urbanos”. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Alteração  248 

Jean-François Jalkh 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório  

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11-B 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) É aditado o seguinte artigo 11.º-B: Suprimido 

«Artigo 11.º-B  

Relatório de alerta precoce  

1. A Comissão, em cooperação com a 

Agência Europeia do Ambiente, elabora 

relatórios sobre os progressos registados 

para cumprir os objetivos previstos no 

artigo 11.º, n.º 2, alíneas c) e d), e n.º 3, 

três anos antes do termo de cada um dos 

prazos neles fixados. 

 

2. Os relatórios referidos no n.º 1 devem 

incluir os seguintes elementos: 

 

(a) Uma estimativa do grau de 

cumprimento dos objetivos por 

Estado-Membro; 

 

(b) Uma lista dos Estados-Membros em 

risco de incumprimento dos objetivos nos 

prazos fixados, acompanhada de 

recomendações adequadas para esses 

Estados-Membros.» 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Alteração  249 

Jean-François Jalkh 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 38 –  n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão pode elaborar 

orientações para a interpretação das 

definições de valorização e eliminação. 

Suprimido 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, nos termos do artigo 38.º-A, 

para explicitar a aplicação da fórmula 

aplicável às instalações de incineração 

que figura no ponto R1 do anexo II. 

Podem ser tidas em conta as condições 

climáticas locais, tais como temperaturas 

muito baixas e a necessidade de 

aquecimento, na medida em que influam 

sobre as quantidades de energia que 

podem tecnicamente ser utilizadas ou 

produzidas sob a forma de eletricidade, 

calor, frio ou vapor. Podem também ser 

tidas em conta as condições locais das 

regiões ultraperiféricas a que se refere o 

artigo 349.º, terceiro parágrafo, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia e dos territórios referidos no 

artigo 25.º do Ato de Adesão de 1985. 

 

 (A presente alteração visa suprimir o 

artigo 38.º, n.º 1 também no ato legislativo 

existente.) 

Or. en 

 


