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ALTERAÇÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 

conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A gestão de resíduos na União 

deverá ser melhorada, a fim de proteger, 

preservar e melhorar a qualidade do 

ambiente, proteger a saúde humana, 

assegurar uma utilização prudente e 

racional dos recursos naturais e promover 

uma economia mais circular. 

(1) A gestão de resíduos na União 

deverá ser melhorada, a fim de proteger, 

preservar e melhorar a qualidade do 

ambiente, proteger a saúde humana, 

assegurar uma utilização prudente e 

racional dos recursos naturais, promover 

uma economia mais circular, aumentar a 

eficiência energética e reduzir a 

dependência da União no que se refere à 

energia e aos recursos; 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Em 9 de julho de 2015, o 

Parlamento aprovou uma resolução sobre 

a eficiência de recursos: transição para 

uma economia circular 1-A, em que 

salientou, em especial, a necessidade de 

fixar objetivos obrigatórios de redução de 

resíduos, desenvolver medidas de 

prevenção de resíduos e estabelecer 

definições claras e inequívocas; 

 _______________ 

 1-A Textos Aprovados, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Muitos Estados-Membros ainda 

têm de desenvolver as infraestruturas de 

gestão de resíduos necessárias. É, por 

conseguinte, essencial definir objetivos de 

longo prazo para orientar as medidas e os 

investimentos, nomeadamente evitando 

que sejam criadas sobrecapacidades 

estruturais para o tratamento dos resíduos 

finais e que os materiais recicláveis sejam 

relegados para a base da hierarquia dos 

resíduos. 

(3) Muitos Estados-Membros ainda 

têm de desenvolver as infraestruturas de 

gestão de resíduos necessárias. É, por 

conseguinte, essencial definir objetivos de 

longo prazo para orientar as medidas e os 

investimentos, nomeadamente evitando 

que sejam criadas sobrecapacidades 

estruturais para o tratamento dos resíduos 

finais ou a deposição em aterros e que os 

materiais recicláveis sejam relegados para 

o nível mais baixo da hierarquia dos 

resíduos. 

Or. en 

Justificação 

A proposta clarifica o considerando e salienta o papel dos resíduos na implementação da 

economia circular. Salienta ainda o facto de que se deve evitar o nível mais baixo da 

hierarquia dos resíduos, ou seja, a deposição em aterros. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) É necessário incluir na Diretiva 

2008/98/CE definições de resíduos 

urbanos, resíduos de construção e 

demolição, processo de reciclagem final e 

enchimento, para clarificar o âmbito de 

aplicação destes conceitos. 

(5) É necessário incluir na Diretiva 

2008/98/CE definições de resíduos 

urbanos, resíduos de construção e 

demolição, resíduos comerciais e 

industriais, processo de reciclagem final, 

deposição de lixo em espaços públicos e 

enchimento, para clarificar o âmbito de 

aplicação destes conceitos. 

Or. en 
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Alteração  5 

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) 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 ser harmonizada 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. 

Or. en 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Os Estados-Membros deverão criar 

incentivos adequados para a aplicação da 

hierarquia dos resíduos, designadamente 

através de incentivos financeiros 

destinados à consecução dos objetivos de 

prevenção de resíduos e de reciclagem 

previstos na presente diretiva como, por 

exemplo, taxas pela deposição em aterros e 

pela incineração, sistemas de tarifação em 

função do volume de resíduos, regimes de 

responsabilidade alargada do produtor e 

incentivos às autoridades locais. 

(7) Os Estados-Membros deverão criar 

incentivos adequados para a aplicação da 

hierarquia dos resíduos, designadamente 

através de incentivos financeiros, fiscais e 

regulamentares destinados à consecução 

dos objetivos de prevenção de resíduos e 

de reciclagem previstos na presente 

diretiva como, por exemplo, taxas pela 

deposição em aterros e pela incineração, 

proibição da deposição em aterros, 
sistemas de tarifação em função do volume 

de resíduos, regimes de responsabilidade 
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alargada do produtor, regimes de apoio 

direto aos preços, internalização das 

externalidades positivas e negativas 

ligadas à reciclagem e às matérias-primas 

primárias, aplicação da taxa zero de IVA 

à reparação e venda de produtos em 

segunda mão, contratos públicos 

ecológicos obrigatórios e incentivos às 

autoridades locais. 

Or. en 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os regimes de responsabilidade 

alargada do produtor constituem um aspeto 

essencial da gestão eficiente dos resíduos, 

mas a sua eficácia e nível de desempenho 

variam de forma significativa de um 

Estado-Membro para outro. Por isso, é 

necessário estabelecer requisitos mínimos 

operacionais para a responsabilidade 

alargada do produtor. Tais requisitos 

deverão reduzir os custos e impulsionar o 

desempenho, bem como garantir condições 

equitativas, inclusive para as pequenas e 

médias empresas, e evitar entraves ao bom 

funcionamento do mercado interno. 

Deverão contribuir também para incorporar 

os custos de fim de vida nos preços dos 

produtos e incentivar os produtores a terem 

mais em conta a possibilidade de 

reciclagem e reutilização quando 

conceberem os seus produtos. Esses 

requisitos deverão aplicar-se tanto aos 

novos regimes de responsabilidade 

alargada do produtor como aos que já 

existem. É necessário, porém, um período 

transitório para que os regimes de 

responsabilidade alargada do produtor 

existentes adaptem as suas estruturas e 

procedimentos aos novos requisitos. 

(9) Os regimes de responsabilidade 

alargada do produtor constituem um aspeto 

essencial da gestão eficiente dos resíduos, 

mas a sua eficácia e nível de desempenho 

variam de forma significativa de um 

Estado-Membro para outro. Por isso, é 

necessário estabelecer requisitos mínimos 

operacionais obrigatórios para os regimes 

de responsabilidade alargada do produtor. 

Tais requisitos deverão reduzir os custos e 

impulsionar o desempenho, facilitar a 

melhoria da implementação e execução 

da recolha seletiva e da triagem, garantir 

a melhoria da qualidade da reciclagem, 

ajudar a assegurar um acesso eficiente 

em termos de custos às matérias-primas 

secundárias, bem como garantir condições 

equitativas, inclusive para as pequenas e 

médias empresas, e evitar entraves ao bom 

funcionamento do mercado interno. 

Deverão contribuir também para incorporar 

os custos de fim de vida nos preços dos 

produtos e incentivar os produtores a terem 

mais em conta a possibilidade de 

reciclagem e reutilização quando 

conceberem os seus produtos. Esses 

requisitos deverão aplicar-se tanto aos 

novos regimes de responsabilidade 
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alargada do produtor como aos que já 

existem. É necessário, porém, um período 

transitório para que os regimes de 

responsabilidade alargada do produtor 

existentes e os Estados-Membros que não 

dispõem de tais regimes adaptem as suas 

estruturas e procedimentos aos novos 

requisitos. Durante o período transitório, 

os Estados-Membros que não dispõem de 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor deverão assegurar que os seus 

sistemas de gestão de resíduos produzam 

resultados de uma forma executória, 

transparente e responsável que esteja em 

plena consonância com os requisitos 

mínimos aplicáveis aos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração clarifica a definição de responsabilidade alargada do produtor e justifica 

mais aprofundadamente a necessidade de se dispor de requisitos mínimos da UE para os 

regimes de responsabilidade alargada do produtor. Os poucos Estados-Membros que não 

dispõem de regimes de responsabilidade alargada do produtor deverão poder apresentar 

resultados em termos de desempenho da gestão de resíduos de forma igualmente transparente 

e responsável. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A prevenção de resíduos é a forma 

mais eficaz de melhorar a eficiência dos 

recursos e reduzir o impacto ambiental dos 

resíduos. É importante, pois, que os 

Estados-Membros tomem medidas 

adequadas para evitar a produção de 

resíduos e para acompanhar e avaliar os 

progressos na execução de tais medidas. A 

fim de garantir a medição uniforme dos 

progressos globais na implementação das 

medidas de prevenção de resíduos, deverão 

ser estabelecidos indicadores comuns. 

(10) A prevenção de resíduos é a forma 

mais eficaz de melhorar a eficiência dos 

recursos, reduzir o impacto ambiental dos 

resíduos e diminuir a dependência das 

importações de matérias-primas cada vez 

mais raras. É importante, pois, que os 

Estados-Membros tomem medidas 

adequadas para evitar a produção de 

resíduos – incluindo medidas que reduzam 

a presença de substâncias perigosas, 

promovam processos de reciclagem de 

materiais de alta qualidade, combatam a 
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obsolescência programada, aumentem a 

capacitação dos consumidores através da 

melhoria da informação sobre os 

produtos, incentivem a comunicação 

contínua e a realização de campanhas 

educativas regulares sobre a prevenção de 

resíduos – e para acompanhar e avaliar os 

progressos na execução de tais medidas. A 

fim de garantir a medição uniforme dos 

progressos globais na implementação das 

medidas de prevenção de resíduos, deverão 

ser estabelecidos indicadores comuns. 

Or. en 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) A Comissão deverá analisar a 

possibilidade de fixar objetivos de 

reciclagem para os resíduos comerciais e 

industriais não perigosos. A fim de 

estabelecer um valor de base adequado 

para fixar esses objetivos, a Comissão 

deverá recolher dados sobre esses 

resíduos, com base num relatório comum 

dos Estados-Membros. No prazo de dois 

anos a contar da recolha dos dados, e com 

base numa avaliação de impacto, a 

Comissão deverá ponderar a possibilidade 

de fixar objetivos de reciclagem distintos 

para os resíduos comerciais e industriais 

inertes e não perigosos até 2025, pelo 

menos para o papel, o metal e os 

biorresíduos. 

Or. en 
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Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) A recolha seletiva e a reciclagem 

de óleos usados terá benefícios 

económicos e ambientais significativos, 

no que toca a garantir o abastecimento de 

matérias-primas, avançar no sentido de 

uma economia circular e contribuir para 

uma menor dependência do 

abastecimento de petróleo. Alguns 

Estados-Membros já recolhem e reciclam 

grande parte dos seus óleos usados. Não 

obstante, em 2015 apenas cerca de 13% 

de todos os óleos de base provinham de 

óleos usados sujeitos a nova refinação.  

Por conseguinte, deverá ser fixado um 

objetivo à escala da União para a recolha 

e reciclagem de óleos usados. Os Estados-

Membros que atualmente não dispõem de 

instalações para voltar a refinar óleos 

usados deverão poder exportar esses óleos 

para outros Estados-Membros a fim de 

cumprir o referido objetivo à escala da 

União. 

Or. en 

Justificação 

A regeneração de óleos usados limita o ónus ambiental da produção primária de 

lubrificantes e reduz o seu impacto nas alterações climáticas, permitindo poupar até 30% de 

energia em todo o processo. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Para efeitos de cálculo do 

cumprimento dos objetivos de preparação 

para a reutilização e de reciclagem, os 

(18) Para efeitos de cálculo do 

cumprimento dos objetivos de preparação 

para a reutilização e de reciclagem, os 
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Estados-Membros deverão poder ter em 

conta os produtos e componentes 

preparados para a reutilização por 

operadores de preparação para a 

reutilização reconhecidos e por sistemas de 

consignação reconhecidos, bem como a 

reciclagem de metais realizada 

conjuntamente com a incineração. A fim de 

garantir o cálculo uniforme desses dados, a 

Comissão adotará regras pormenorizadas 

sobre a determinação desses operadores 

reconhecidos e sistemas de consignação 

reconhecidos, sobre os critérios de 

qualidade aplicáveis aos metais reciclados, 

bem como sobre a recolha, verificação e 

comunicação de dados. 

Estados-Membros deverão poder ter em 

conta os produtos e componentes ou, se for 

caso disso, as embalagens,  preparados 

para a reutilização por operadores de 

preparação para a reutilização 

reconhecidos e por sistemas de 

consignação reconhecidos, bem como a 

reciclagem de metais realizada 

conjuntamente com a valorização 

energética e a incineração. A fim de 

garantir o cálculo uniforme desses dados, a 

Comissão adotará regras pormenorizadas 

sobre a determinação desses operadores 

reconhecidos e sistemas de consignação 

reconhecidos, sobre os critérios de 

qualidade aplicáveis aos metais reciclados, 

bem como sobre a recolha, verificação e 

comunicação de dados. 

Or. en 

Justificação 

A reprodução do método de cálculo constante do anexo VI da Diretiva-Quadro relativa aos 

resíduos na Diretiva relativa a embalagens e resíduos de embalagens precisa de ser ajustada 

no contexto das embalagens, uma vez que a harmonização sem ajustamento criará 

dificuldades de interpretação, confusão e/ou encargos administrativos desnecessários. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A gestão correta dos resíduos 

perigosos continua a representar um 

problema para a União, não se dispondo de 

parte dos dados relativos ao seu tratamento. 

Consequentemente, é necessário reforçar 

os mecanismos de conservação de registos 

e de rastreabilidade, mediante a criação de 

registos eletrónicos de resíduos perigosos 

ao nível dos Estados-Membros. A recolha 

de dados eletrónicos deverá, se for caso 

disso, ser alargada a outros tipos de 

resíduos, a fim de simplificar a 

conservação de registos para as empresas e 

(21) A gestão correta dos resíduos 

perigosos continua a representar um 

problema para a União, não se dispondo de 

parte dos dados relativos ao seu tratamento. 

Consequentemente, é necessário reforçar 

os mecanismos de conservação de registos 

e de rastreabilidade, mediante a criação de 

registos eletrónicos de resíduos perigosos 

ao nível dos Estados-Membros. A recolha 

de dados eletrónicos deverá, tanto quanto 

possível, ser alargada a outros tipos de 

resíduos, a fim de simplificar a 

conservação de registos para as empresas e 
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as administrações e de melhorar a 

monitorização dos fluxos de resíduos na 

União. 

as administrações e de melhorar a 

monitorização dos fluxos de resíduos na 

União. 

Or. en 

Justificação 

A monitorização dos fluxos de resíduos é uma condição prévia à aplicação eficaz da diretiva 

e a introdução de sistemas de recolha de dados eletrónicos pode contribuir para essa 

monitorização, reduzindo ao mesmo tempo os seus custos. 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) Os dados estatísticos comunicados 

pelos Estados-Membros são essenciais para 

a Comissão avaliar o cumprimento da 

legislação sobre resíduos em todos os 

Estados-Membros. Haverá que melhorar a 

qualidade, fiabilidade e comparabilidade 

das estatísticas, introduzindo um ponto de 

entrada único para todos os dados 

relacionados com os resíduos, suprimindo 

os requisitos obsoletos de comunicação, 

procedendo a uma análise comparativa das 

metodologias nacionais de apresentação de 

relatórios e introduzindo um relatório de 

controlo da qualidade dos dados. Por 

conseguinte, aquando da elaboração dos 

relatórios sobre o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos na legislação 

relativa aos resíduos, os Estados-Membros 

devem utilizar a mais recente metodologia 

desenvolvida pela Comissão e pelos 

respetivos serviços nacionais de estatística. 

(28) Os dados comunicados pelos 

Estados-Membros são essenciais para a 

Comissão avaliar o cumprimento da 

legislação sobre resíduos em todos os 

Estados-Membros. Haverá que melhorar a 

qualidade, fiabilidade e comparabilidade 

dos dados comunicados, introduzindo um 

ponto de entrada único para todos os dados 

relacionados com os resíduos, suprimindo 

os requisitos obsoletos de comunicação, 

procedendo a uma análise comparativa das 

metodologias nacionais de apresentação de 

relatórios e introduzindo um relatório de 

controlo da qualidade dos dados. Por 

conseguinte, aquando da elaboração dos 

relatórios sobre o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos na legislação 

relativa aos resíduos, os Estados-Membros 

devem utilizar a mais recente metodologia 

desenvolvida pela Comissão, pelos 

respetivos serviços nacionais de estatística 

e pelas autoridades nacionais 

responsáveis pela gestão de resíduos. 

Or. en 
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Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1) No artigo 2.º, n.º 2, a alínea b) 

passa a ter a seguinte redação: 

"b) Os subprodutos animais, incluindo os 

produtos transformados abrangidos pelo 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002, com 

exceção dos destinados à incineração, à 

deposição em aterros ou a utilização numa 

unidade de biogás ou de compostagem;” 

"b) Os subprodutos animais, incluindo os 

produtos transformados abrangidos pelo 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002, com 

exceção dos destinados à incineração ou à 

deposição em aterros;” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pt:PDF) 

Justificação 

Os subprodutos animais estão excluídos de um modo geral do âmbito de aplicação da 

Diretiva relativa aos resíduos, uma vez que estão sujeitos ao Regulamento relativo aos 

subprodutos animais (Regulamento n.º 1069/2009). Importante exceção a esta regra geral 

são os subprodutos animais (e portanto também o estrume). As principais razões para se 

tratar o estrume numa unidade de biogás são as seguintes: evitar as emissões resultantes da 

armazenagem de estrume não tratado, produzir energia renovável e produzir um fertilizante 

orgânico com melhores propriedades agronómicas do que as do estrume não tratado. 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

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

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. "Biorresíduos", os resíduos 

biodegradáveis de jardins e parques, os 

resíduos alimentares e de cozinha das 

habitações, dos restaurantes, das empresas 

de catering e retalho, os resíduos similares 

das unidades de transformação de 

4. "Biorresíduos", os resíduos 

biodegradáveis de jardins e parques, os 

resíduos alimentares e de cozinha das 

habitações, dos restaurantes, das empresas 

de catering e retalho, os resíduos similares 

das unidades de transformação de 
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alimentos e outros resíduos com 

propriedades semelhantes de 

biodegradabilidade, comparáveis em 

termos de natureza, composição e 

quantidade; 

alimentos e outros resíduos com 

propriedades semelhantes de 

biodegradabilidade, comparáveis em 

termos de natureza e composição; 

Or. en 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea d-A) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) É inserido o seguinte ponto: 

 “5-A. “Produtor que coloca produtos no 

mercado da União”, qualquer pessoa 

singular ou coletiva que, a título 

profissional, desenvolve, fabrica, 

transforma, trata, vende ou importa 

produtos;” 

Or. en 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea d-B) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-B) É inserido o seguinte ponto: 

 “9-A. “Responsabilidade alargada do 

produtor”, a responsabilidade operacional 

e/ou financeira plena ou parcial do 

produtor por um produto, alargada à fase 

pós-consumidor do ciclo de vida do 

produto, como forma de os Estados-

Membros cumprirem os objetivos da 
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União em matéria de resíduos e 

aumentarem as taxas de reutilização e 

reciclagem;” 

Or. en 

Justificação 

Não existe definição de responsabilidade alargada do produtor na Diretiva-Quadro relativa 

aos resíduos nem na Diretiva relativa a embalagens e resíduos de embalagens.  A definição 

proposta é suficientemente ampla para abranger as diversas formas de implementação da 

responsabilidade alargada do produtor existentes nos Estados-Membros, e clarifica a que 

Estados-Membros e regimes serão aplicáveis os requisitos mínimos da UE que são propostos. 

Clarifica também o âmbito de aplicação e os objetivos da responsabilidade alargada do 

produtor. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

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

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

16. "Preparação para a reutilização", 

operações de valorização que consistem no 

controlo, limpeza ou reparação, mediante 

as quais os resíduos, produtos ou 

componentes de produtos que tenham sido 

recolhidos por um operador de 

preparação para a reutilização 

reconhecido ou no contexto de um 

sistema de consignação reconhecido são 

preparados para serem reutilizados, sem 

qualquer outro tipo de pré-processamento; 

16. "Preparação para a reutilização", 

operações de valorização que consistem no 

controlo, limpeza ou reparação, mediante 

as quais os produtos ou os componentes de 

produtos que se tenham tornado resíduos 

são preparados para serem reutilizados, 

sem qualquer outro tipo de pré-

processamento; 

Or. en 

Justificação 

O processo de preparação para a reutilização envolve também organizações cuja principal 

finalidade não é a gestão de resíduos, por exemplo lojas de caridade, “feiras da ladra”, etc. 

Esta alteração visa impedir o excesso de regulamentação, que poderia ter um impacto 

negativo na existência destas organizações. 
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Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea e-A) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) É inserido o seguinte ponto: 

 “16-A. “Operador de preparação para a 

reutilização”, uma empresa ou rede de 

empresas que manipula resíduos, que 

intervém na cadeia do processo de 

preparação para a reutilização e que 

respeita a legislação aplicável em matéria 

de resíduos e outra legislação pertinente 

no território em que opera;” 

Or. en 

Justificação 

A definição torna claras as condições aplicáveis para que uma organização seja reconhecida 

como um “operador de preparação para a reutilização” e clarifica o termo utilizado nas 

partes subsequentes da diretiva. Reflete a importância destes operadores no processo de 

gestão de resíduos, salientando ao mesmo tempo o papel das regulamentações pertinentes 

dos Estados-Membros. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

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

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 17-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

17-B. "Enchimento", qualquer operação 

de valorização em que os resíduos 

apropriados são utilizados para efeitos de 

recuperação em zonas escavadas ou em 

obras de engenharia paisagística ou de 

construção, em lugar de outras matérias 

que não são resíduos que teriam sido, de 

outro modo, utilizadas para esse fim; 

17-B. "Enchimento", qualquer operação 

de valorização, que não a reciclagem, em 

que os resíduos não perigosos apropriados 

são utilizados para efeitos de recuperação 

em zonas escavadas ou em obras de 

engenharia paisagística ou de construção, 

em lugar de outras matérias que não são 

resíduos que teriam sido, de outro modo, 

utilizadas para esse fim; 
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Or. en 

Justificação 

Esta alteração reforça a hierarquia dos resíduos excluindo os resíduos recicláveis do 

enchimento. Ao mesmo tempo, a definição deverá também impedir que sejam utilizados 

resíduos perigosos no processo de enchimento, a fim de proteger a saúde, o ambiente local e 

os recursos hídricos. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea f-A) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-A) É inserido o seguinte ponto: 

 “20-A. “Resíduos comerciais e 

industriais”, resíduos mistos, em 

quantidades maiores do que os resíduos 

urbanos, provenientes de atividades 

comerciais, incluindo o fabrico de 

produtos específicos, incluindo papel e 

cartão, vidro, metais, plásticos, 

biorresíduos, madeira, têxteis e resíduos 

sólidos volumosos. Os resíduos comerciais 

e industriais não incluem os resíduos 

domésticos, os resíduos de construção e 

demolição, os resíduos perigosos nem os 

resíduos das redes de saneamento e 

tratamento, nomeadamente as lamas de 

depuração;” 

Or. en 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea f-B) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 20-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 f-B) É inserido o seguinte ponto: 

 “20-B. “Deposição de lixo em espaços 

públicos”, qualquer ação ou omissão do 

detentor de resíduos, voluntária ou por 

negligência, que resulte na presença de 

lixo em espaços públicos;” 

Or. en 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea f-C) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 20-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-C) É inserido o seguinte ponto: 

 “20-C. “Resíduos alimentares”, géneros 

alimentícios desviados da cadeia de 

abastecimento alimentar; os resíduos 

alimentares não incluem os alimentos 

desviados para utilizações materiais como, 

por exemplo, a produção de produtos de 

base biológica e de alimentos para 

animais, ou enviados para 

redistribuição;” 

Or. en 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea f-D) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 20-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-D) É inserido o seguinte ponto: 
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 “20-D. “Contaminantes da reciclagem”, 

objetos ou substâncias misturados com 

materiais recicláveis, tais como, entre 

outros, humidade, materiais não 

recicláveis, materiais recicláveis não 

visados, cola, tinta e rótulos.” 

Or. en 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea -a) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 -a) No artigo 8.º, n.º 1, o primeiro 

parágrafo passa a ter a seguinte redação: 

«1. A fim de reforçar a reutilização, a 

prevenção, a reciclagem e outros tipos de 

valorização de resíduos, os Estados-

Membros podem tomar medidas de caráter 

legislativo ou não legislativo para 

assegurar que uma pessoa singular ou 

coletiva que a título profissional 

desenvolva, fabrique, transforme, trate, 

venda ou importe produtos (o produtor do 

produto) esteja sujeita ao regime de 

responsabilidade alargada do produtor.» 

«1. A fim de reforçar a reutilização, a 

prevenção, a reciclagem e outros tipos de 

valorização de resíduos, os Estados-

Membros tomam medidas de caráter 

legislativo ou não legislativo para 

assegurar que uma pessoa singular ou 

coletiva que a título profissional 

desenvolva, fabrique, transforme, trate, 

venda ou importe produtos (o produtor do 

produto) esteja sujeita ao regime de 

responsabilidade alargada do produtor.» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pt:PDF) 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a-A) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto em vigor Alteração 

 a-A) No artigo 8.º, n.º 2, o primeiro 

parágrafo passa a ter a seguinte redação: 

«2. Os Estados-Membros podem tomar 

medidas adequadas para incentivar a 

conceção de produtos de modo a que 

tenham um menor impacto ambiental e 

deem origem a menos resíduos durante a 

sua produção e posterior utilização, bem 

como para assegurar que a valorização e 

eliminação dos produtos que se tenham 

transformado em resíduos seja realizada 

nos termos dos artigos 4.º e 13.º.» 

«2. Os Estados-Membros tomam 

medidas adequadas para incentivar a 

conceção de produtos de modo a que 

tenham um menor impacto ambiental e 

deem origem a menos resíduos durante a 

sua produção e posterior utilização, bem 

como para assegurar que a valorização e 

eliminação dos produtos que se tenham 

transformado em resíduos seja realizada 

nos termos dos artigos 4.º e 13.º.» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pt:PDF) 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  7 – alínea b) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essas medidas podem incentivar, entre 

outros, o desenvolvimento, a produção e a 

comercialização de produtos adequados a 

várias utilizações, que sejam tecnicamente 

duradouros e que, depois de transformados 

em resíduos, possam ser sujeitos a 

preparação para a reutilização e a 

reciclagem, de modo a facilitar a aplicação 

correta da hierarquia dos resíduos. As 

medidas deverão ter em conta o impacto 

dos produtos ao longo de todo o ciclo de 

vida. 

Essas medidas devem incentivar, entre 

outros, o desenvolvimento, a produção e a 

comercialização de produtos adequados a 

várias utilizações, que sejam tecnicamente 

duradouros e facilmente reparáveis e que, 

depois de transformados em resíduos, 

possam ser sujeitos a preparação para a 

reutilização e a reciclagem, de modo a 

facilitar a aplicação correta da hierarquia 

dos resíduos. As medidas deverão ter em 

conta o impacto dos produtos ao longo de 

todo o ciclo de vida. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pt:PDF) 
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Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  7 – alínea c) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão organiza um 

intercâmbio de informações entre os 

Estados Membros e os agentes envolvidos 

nos regimes de responsabilidade do 

produtor sobre a aplicação prática dos 

requisitos previstos no artigo 8.º-A e sobre 

boas práticas, no intuito de assegurar a 

gestão adequada e a cooperação 

transnacional nos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor. 

Nele se inclui, nomeadamente, o 

intercâmbio de informações sobre os 

aspetos organizacionais e o controlo das 

organizações competentes em matéria de 

responsabilidade do produtor, a seleção dos 

operadores de gestão de resíduos e a 

prevenção da deposição de lixo em espaços 

públicos. A Comissão publica os resultados 

deste intercâmbio de informações. 

5. A Comissão organiza um 

intercâmbio de informações entre os 

Estados Membros e os agentes envolvidos 

nos regimes de responsabilidade do 

produtor sobre a aplicação prática dos 

requisitos previstos no artigo 8.º-A e sobre 

boas práticas, no intuito de assegurar a 

gestão adequada e a cooperação 

transnacional nos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor. 

Nele se inclui, nomeadamente, o 

intercâmbio de informações sobre os 

aspetos organizacionais e o controlo das 

organizações competentes em matéria de 

responsabilidade do produtor, a seleção dos 

operadores de gestão de resíduos e a 

prevenção da deposição de lixo em espaços 

públicos. A Comissão publica os resultados 

deste intercâmbio de informações e pode 

fornecer orientações sobre aspetos 

relevantes. 

Or. en 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 1 – travessão 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

- Definem de forma clara as funções e 

responsabilidades dos produtores que 

colocam produtos no mercado da União, 

das organizações que aplicam regimes de 

responsabilidade alargada do produtor em 

Definem de forma clara as funções e 

responsabilidades dos produtores que 

colocam produtos no mercado da União, 

das organizações que aplicam regimes de 

responsabilidade alargada do produtor em 
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seu nome, dos operadores públicos ou 

privados de resíduos, das autoridades 

locais e, se for o caso, dos operadores de 

preparação para a reutilização 

reconhecidos; 

seu nome, dos operadores públicos ou 

privados de resíduos, das autoridades 

locais, dos distribuidores e retalhistas e, se 

for o caso, dos operadores de preparação 

para a reutilização reconhecidos; 

Or. en 

Justificação 

São os Estados-Membros que têm de levar a cabo as ações especificadas neste ponto e não os 

regimes de responsabilidade alargada do produtor como poderia ser entendido na 

formulação proposta. A alteração clarifica igualmente a definição de produtores de produtos 

no artigo 8.°, n.º 1, e completa a lista de intervenientes relevantes na cadeia de valor. A 

responsabilização será assegurada por uma definição clara dos papéis e das 

responsabilidades de todos. A existência de orientações da UE sobre as funções e 

responsabilidades ajudará a assegurar a aplicação harmonizada a nível nacional. Essas 

orientações reforçam também as disposições não discriminatórias, o que protege os 

consumidores e os produtores. 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 1 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

- Fixam objetivos mensuráveis de gestão 

de resíduos, em consonância com a 

hierarquia dos resíduos, a fim de atingir, 

pelo menos, os objetivos quantitativos 

relevantes para o regime previstos na 

presente diretiva e nas Diretivas 94/62/CE, 

2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE; 

Fixam objetivos mensuráveis de gestão de 

resíduos, em consonância com a hierarquia 

dos resíduos, a fim de atingir, pelo menos, 

os objetivos quantitativos relevantes para o 

regime previstos na presente diretiva e nas 

Diretivas 94/62/CE, 2000/53/CE, 

2006/66/CE e 2012/19/UE e outros 

objetivos que sejam considerados 

pertinentes para o regime; 

Or. en 

Justificação 

São os Estados-Membros que têm de levar a cabo as ações especificadas neste ponto e não os 

regimes de responsabilidade alargada do produtor como poderia ser entendido na 

formulação proposta. A alteração clarifica igualmente a definição de produtores de produtos 

no artigo 8.°, n.º 1, e completa a lista de intervenientes relevantes na cadeia de valor. A 

responsabilização será assegurada por uma definição clara dos papéis e das 
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responsabilidades de todos. A existência de orientações da UE sobre as funções e 

responsabilidades ajudará a assegurar a aplicação harmonizada a nível nacional. Essas 

orientações reforçam também as disposições não discriminatórias, o que protege os 

consumidores e os produtores. 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 1 – travessão 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

- Preveem um sistema de comunicação de 

informações para recolha de dados sobre os 

produtos colocados no mercado da União 

por produtores sujeitos a regimes de 

responsabilidade alargada. Depois de estes 

produtos se tornarem resíduos, o sistema de 

comunicação de informações deve garantir 

a obtenção de dados sobre recolha e 

tratamento desses resíduos, especificando, 

sempre que necessário, os fluxos de 

resíduos; 

- Preveem um sistema de comunicação de 

informações para recolha de dados sobre os 

produtos ou, se for caso disso, as 

embalagens colocados no mercado da 

União por produtores sujeitos a regimes de 

responsabilidade alargada. Depois de esses 

produtos ou, se for caso disso, essas 

embalagens se tornarem resíduos, o 

sistema de comunicação de informações 

deve garantir a obtenção de dados sobre a 

recolha e tratamento desses resíduos, 

especificando, sempre que necessário, os 

fluxos de resíduos; 

Or. en 

Justificação 

São os Estados-Membros que têm de levar a cabo as ações especificadas neste ponto e não os 

regimes de responsabilidade alargada do produtor como poderia ser entendido na 

formulação proposta. A alteração clarifica igualmente a definição de produtores de produtos 

no artigo 8.°, n.º 1, e completa a lista de intervenientes relevantes na cadeia de valor. A 

responsabilização será assegurada por uma definição clara dos papéis e das 

responsabilidades de todos. A existência de orientações da UE sobre as funções e 

responsabilidades ajudará a assegurar a aplicação harmonizada a nível nacional. Essas 

orientações reforçam também as disposições não discriminatórias, o que protege os 

consumidores e os produtores. 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 
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Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 1 – travessão 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

- Asseguram a igualdade de tratamento e a 

não discriminação entre produtores de 

produtos e entre pequenas e médias 

empresas. 

- Asseguram a igualdade de tratamento e a 

não discriminação entre produtores de 

produtos e entre pequenas e médias 

empresas. Em especial, o custo unitário 

cobrado por qualquer organização que 

aplique um regime de responsabilidade 

alargada do produtor em nome do 

produtor de produtos pela prestação de 

serviços relacionados com determinado 

produto é o mesmo para todos os 

produtores de produtos. 

Or. en 

Justificação 

São os Estados-Membros que têm de levar a cabo as ações especificadas neste ponto e não os 

regimes de responsabilidade alargada do produtor como poderia ser entendido na 

formulação proposta. Clarifica igualmente a definição de produtores de produtos no artigo 

8.°, n.º 1, e completa a lista de intervenientes relevantes na cadeia de valor. A 

responsabilização será assegurada por uma definição clara dos papéis e das 

responsabilidades de todos. A existência de orientações da UE sobre as funções e 

responsabilidades ajudará a assegurar a aplicação harmonizada a nível nacional. Essas 

orientações reforçam também as disposições não discriminatórias, o que protege os 

consumidores e os produtores. 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 1 – travessão 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Contribuem para incorporar os 

custos ambientais ao longo de todo o ciclo 

de vida dos produtos e os custos de fim de 

vida dos produtos no respetivo preço, e 

incentivam os produtores de produtos a 

terem mais em conta a prevenção de 

resíduos e a durabilidade dos produtos, 

bem como a possibilidade de reutilização 

e de reciclagem dos produtos, aquando da 
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sua conceção. 

Or. en 

Justificação 

São os Estados-Membros que têm de levar a cabo as ações especificadas neste ponto e não os 

regimes de responsabilidade alargada do produtor como poderia ser entendido na 

formulação proposta. A alteração clarifica igualmente a definição de produtores de produtos 

no artigo 8.º, n.º 1, e completa a lista de intervenientes relevantes na cadeia de valor. A 

responsabilização será assegurada por uma definição clara dos papéis e das 

responsabilidades de todos. A existência de orientações da UE sobre as funções e 

responsabilidades ajudará a assegurar a aplicação harmonizada a nível nacional. Essas 

orientações reforçam também as disposições não discriminatórias, o que protege os 

consumidores e os produtores. 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 1 – travessão 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Contêm objetivos claros para 

melhorar a conceção dos produtos 

(conceção ecológica) na perspetiva da 

prevenção de resíduos e não apenas da 

reciclagem e valorização de materiais; 

Or. en 

Justificação 

São os Estados-Membros que têm de levar a cabo as ações especificadas neste ponto e não os 

regimes de responsabilidade alargada do produtor como poderia ser entendido na 

formulação proposta. A alteração clarifica igualmente a definição de produtores de produtos 

no artigo 8.º, n.º 1, e completa a lista de intervenientes relevantes na cadeia de valor. A 

responsabilização será assegurada por uma definição clara dos papéis e das 

responsabilidades de todos. A existência de orientações da UE sobre as funções e 

responsabilidades ajudará a assegurar a aplicação harmonizada a nível nacional. Essas 

orientações reforçam também as disposições não discriminatórias, o que protege os 

consumidores e os produtores. 

 



 

PA\1093649PT.doc 25/43 PE582.196v01-00 

 PT 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para proteger os 

consumidores: 

 a) Assegurando que nenhum detentor 

de resíduos é discriminado pelas 

organizações que aplicam o regime de 

responsabilidade alargada do produtor em 

nome de um produtor de produtos, ao 

utilizar um sistema de recolha de 

resíduos; 

 b) Assegurando aos consumidores, 

sem custos adicionais, a acessibilidade e 

disponibilização adequadas de sistemas de 

recolha de resíduos proporcionados pelas 

organizações que aplicam o regime de 

responsabilidade alargada do produtor em 

nome de um produtor de produtos em 

todas as áreas geográficas definidas de 

acordo com o n.º 3, alínea a); 

 c) Assegurando que as organizações 

que aplicam o regime de responsabilidade 

alargada do produtor em nome de um 

produtor de produtos em todas as áreas 

geográficas definidas de acordo com o n.º 

3, alínea a), fornecem serviços e 

infraestruturas de recolha de resíduos 

com normas de qualidade, 

disponibilização e acessibilidade 

comparáveis, por forma a que nenhum 

consumidor seja discriminado em razão 

do seu domicílio; 

 d) Assegurando que as organizações 

que aplicam o regime de responsabilidade 

alargada do produtor em nome de um 

produtor de produtos em todas as áreas 

geográficas definidas de acordo com o n.º 

3, alínea a), não limitam, direta ou 

indiretamente, os consumidores na 
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colocação de produtos num sistema de 

recolha de resíduos, mesmo nos casos em 

que essas organizações já tenham 

atingido os seus objetivos em matéria de 

resíduos; 

Or. en 

Justificação 

A proposta reforça a defesa do consumidor e clarifica as obrigações dos operadores criados 

para aplicar o regime de responsabilidade alargada do produtor. Reflete ainda o facto de o 

consumidor não poder exigir facilmente os serviços de forma individual, o que pode conduzir 

à situação de os serviços da responsabilidade alargada do produtor serem pagos no preço do 

produto adquirido pelo consumidor, embora não possam ser utilizados por não haver pontos 

de recolha de resíduos ou serem de difícil acesso, acarretando custos adicionais ou 

inconvenientes para o consumidor. Para prevenir essas situações, o consumidor deverá ser 

protegido pela legislação. 

 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 4 – parágrafo  1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Cobrem todos os custos da gestão 

dos resíduos dos produtos que colocam no 

mercado da União, nomeadamente todos 

os seguintes: 

a) Cobrem os seguintes custos da 

gestão dos resíduos dos produtos que 

colocam no mercado da União: 

Or. en 

Justificação 

Impor aos produtores/importadores a obrigação ilimitada de cobrir “todos os custos da 

gestão dos resíduos" é desproporcionado em relação às suas funções e responsabilidade pela 

recolha e triagem de embalagens usadas para reciclagem.  Essa obrigação imporia um ónus 

financeiro potencialmente ilimitado e desproporcionado aos produtores, indo além da sua 

responsabilidade e controlo. Esta alteração visa dissociar a responsabilidade do produtor da 

obrigação financeira. 
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Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 4 – parágrafo  1 – alínea a) – travessão 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

- custos das operações de recolha seletiva, 

triagem e tratamento necessárias para 

cumprir os objetivos de gestão de resíduos 

previstos no n.º 1, segundo travessão, tendo 

em conta as receitas resultantes da 

reutilização ou da venda de matérias-

primas secundárias provenientes dos seus 

produtos; 

- custos das operações de recolha seletiva, 

triagem para reciclagem e tratamento 

necessárias para cumprir os objetivos de 

gestão de resíduos previstos no n.º 1, 

segundo travessão, tendo em conta as 

receitas resultantes da reutilização ou da 

venda de matérias-primas secundárias 

provenientes dos seus produtos; 

Or. en 

Justificação 

Impor aos produtores/importadores a obrigação ilimitada de cobrir “todos os custos da 

gestão dos resíduos" é desproporcionado em relação às suas funções e responsabilidade pela 

recolha e triagem de embalagens usadas para reciclagem.  Essa obrigação imporia um ónus 

financeiro potencialmente ilimitado e desproporcionado aos produtores, indo além da sua 

responsabilidade e controlo. Esta alteração visa dissociar a responsabilidade do produtor da 

obrigação financeira. 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 8-A – n.º 4 – parágrafo  1 – alínea a) – travessão 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 – custos da prevenção e recolha de 

lixo 

Or. en 

Justificação 

A obrigação de cobrir “todos os custos da gestão dos resíduos" imporia um ónus financeiro 

potencialmente ilimitado e desproporcionado aos produtores, indo além da sua 

responsabilidade e controlo. Esta alteração visa dissociar a responsabilidade dos produtores 
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da obrigação financeira. De igual modo, a expressão "nomeadamente todos os seguintes" 

indica que os custos podem diferir de Estado-Membro para Estado-Membro, fragmentando 

potencialmente o mercado interno. 

 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Prevenção de resíduos Reutilização e prevenção de resíduos 

Or. en 

Justificação 

A inclusão no título salienta que a reutilização tem um caráter de não resíduo. 

 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

- Incentivem a utilização de produtos que 

sejam eficientes em termos de recursos, 

sustentáveis, reparáveis e recicláveis; 

- Incentivem a produção e utilização de 

produtos que sejam eficientes em termos 

de recursos, sustentáveis, reparáveis e 

recicláveis; 

Or. en 

 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 2 
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Texto da Comissão Alteração 

- Identifiquem e incidam sobre produtos 

que constituem as principais fontes de 

matérias-primas de grande importância 

para a economia da União e cujo 

abastecimento está associado a um risco 

elevado, a fim de evitar que esses materiais 

se transformem em resíduos; 

- Identifiquem e incentivem a reutilização 

de produtos que contêm quantidades 

significativas de matérias-primas críticas, 

cujo abastecimento está associado a um 

risco elevado, inclusive no que respeita à 

segurança do abastecimento, a fim de 

evitar que esses materiais se transformem 

em resíduos; 

Or. en 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

- Estimulem a criação de sistemas que 

promovam atividades de reutilização, 

especialmente de equipamentos elétricos e 

eletrónicos, têxteis e mobiliário; 

Estimulem a criação de sistemas que 

promovam atividades de reutilização, 

especialmente de equipamentos elétricos e 

eletrónicos, têxteis, mobiliário, bem como 

de materiais e produtos de embalagem e 

de construção; 

Or. en 

 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Incentivem o apoio dos reparadores 

independentes, utilizando, por exemplo, 

incentivos fiscais como a redução do IVA, 

ou critérios de adjudicação, incluindo 
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critérios para a prestação de informações; 

Or. en 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Reduzam o teor de substâncias perigosas 

em materiais e produtos através da 

definição de objetivos, e incentivem a 

comunicação sobre substâncias perigosas 

na cadeia de abastecimento; 

Or. en 

 

Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Reduzam a produção de resíduos e as 

emissões causadas pelo consumo de 

plástico e de componentes de plástico, 

tendo igualmente em vista a redução da 

poluição marinha; 

Or. en 

 

Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 
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Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Exijam a notificação dos casos 

identificados de obsolescência 

programada dos produtos e combatam a 

comercialização de tais produtos nos seus 

mercados nacionais; 

Or. en 

 

Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Incluam uma comunicação contínua e a 

realização de campanhas educativas 

regulares no intuito de sensibilizar para a 

prevenção de resíduos. 

Or. en 

 

Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros acompanham 

e avaliam a execução das medidas de 

prevenção de resíduos. Para o efeito, 

recorrem a indicadores e objetivos 

qualitativos ou quantitativos adequados, 

nomeadamente quanto à quantidade per 

capita de resíduos urbanos eliminados ou 

2. Os Estados-Membros acompanham 

e avaliam a execução das medidas de 

prevenção de resíduos. Para o efeito, 

recorrem a indicadores e objetivos 

qualitativos ou quantitativos adequados, 

nomeadamente quanto à quantidade per 

capita de resíduos urbanos eliminados ou 
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sujeitos a valorização energética. sujeitos a valorização energética. Podem 

também recorrer a indicadores 

qualitativos ou quantitativos adicionais, 

incluindo os que controlam a produção de 

resíduos que não se incluem na categoria 

dos resíduos urbanos. 

Or. en 

 

Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea -a) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – título 

 

Texto em vigor Alteração 

 -a) O título do artigo 11.º passa a ter a 

seguinte redação: 

«Reutilização e reciclagem» "Preparação para a reutilização e 

reciclagem" 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pt:PDF) 

Justificação 

A alteração salienta que o processo de preparação para a reutilização está relacionado com 

o tratamento ou o eventual tratamento de resíduos. 

 

Alteração  50 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  10 – alínea a) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para promover as 

atividades de preparação para a 

reutilização, estimulando designadamente a 

1. Os Estados-Membros tomam 

medidas para promover as atividades de 

preparação para a reutilização, estimulando 

designadamente a criação de operadores de 
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criação de redes de reutilização e 

reparação e o apoio a essas redes, 

facilitando o acesso das mesmas a pontos 

de recolha de resíduos e promovendo a 

utilização de instrumentos económicos, 

critérios de adjudicação, objetivos 

quantitativos ou outras medidas. 

preparação para a reutilização e 

respetivas redes e o apoio a essas redes e 

operadores, sobretudo os que funcionam 

como empresas sociais, facilitando o 

acesso dessas redes a pontos de recolha e 

instalações de resíduos e promovendo a 

utilização de instrumentos económicos, 

critérios de adjudicação ou outras medidas. 

Or. en 

Justificação 

É necessário clarificar a natureza da reutilização e da preparação para a reutilização, 

inclusive das organizações envolvidas nesses processos. A introdução de objetivos de 

reutilização quantitativos é essencial para melhorar a cooperação entre todos os 

intervenientes no fluxo de resíduos, por forma a que a preparação para a reutilização seja 

uma opção às outras alternativas de tratamento de resíduos. O mesmo acontece com as boas 

práticas, pois vários Estados-Membros também já introduziram esses objetivos. 

 

Alteração  51 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  10 – alínea a) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A fim de garantir que é concedido acesso 

às instalações e pontos de recolha de 

resíduos aos operadores de preparação 

para a reutilização, os Estados-Membros 

estabelecem objetivos quantitativos 

distintos para a preparação para a 

reutilização. Até 2020, a quota-parte de 

resíduos urbanos recolhidos provenientes 

essencialmente de resíduos de 

equipamento elétrico e eletrónico, de 

mobiliário e de têxteis deve ser pelo menos 

de 2%. Até 2030, essa quota-parte deve 

aumentar até 4%. 

Or. en 

Justificação 

É necessário clarificar a natureza da reutilização e da preparação para a reutilização, 
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inclusive das organizações envolvidas nesses processos. A introdução de objetivos de 

reutilização quantitativos é essencial para melhorar a cooperação entre todos os 

intervenientes no fluxo de resíduos, por forma a que a preparação para a reutilização seja 

uma opção às outras alternativas de tratamento de resíduos. O mesmo acontece com as boas 

práticas, pois vários Estados-Membros também já introduziram esses objetivos. 

 

Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  10 – alínea b) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros tomam medidas para 

promover sistemas de triagem de resíduos 

de construção e demolição, incluindo, pelo 

menos, o seguinte: madeira, agregados, 

metal, vidro e gesso. 

A fim de alcançar o objetivo estabelecido 

no n.º 2, alínea b), os Estados-Membros 

tomam medidas para promover sistemas de 

triagem de resíduos de construção e 

demolição, incluindo, pelo menos, o 

seguinte: madeira, frações minerais 

(betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos), metal, vidro, plástico e gesso.  

 Os Estados-Membros tomam medidas 

para promover sistemas de triagem de 

resíduos comerciais e industriais, 

incluindo, pelo menos, o seguinte: metais, 

plástico, papel e cartão, biorresíduos, 

vidro e madeira. 

Or. en 

Justificação 

É necessário clarificar a natureza da reutilização e da preparação para a reutilização, 

inclusive das organizações envolvidas nesses processos. A introdução de objetivos de 

reutilização quantitativos é essencial para melhorar a cooperação entre todos os 

intervenientes no fluxo de resíduos, por forma a que a preparação para a reutilização seja 

uma opção às outras alternativas de tratamento de resíduos. O mesmo acontece com as boas 

práticas, pois vários Estados-Membros também já introduziram esses objetivos. 

 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  10 – alínea d) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – n.º 2 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) Até 2030, a preparação para a 

reutilização e a reciclagem de resíduos 

urbanos devem aumentar para um mínimo 

de 65 %, em peso. 

d) Até 2030, a preparação para a 

reutilização e a reciclagem de resíduos 

urbanos devem aumentar para um mínimo 

de 70%, em peso. 

Or. en 

 

Alteração  54 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  10 – alínea d) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Até 2020, a regeneração de óleos 

usados deve aumentar para um mínimo 

de 60%, em peso, dos óleos usados 

produzidos e recolhidos na União. 

Or. en 

Justificação 

A regeneração de óleos usados em óleos de base é uma forma de gestão deste fluxo de 

resíduos perigosos que é eficiente quanto aos recursos e totalmente exequível em termos 

técnicos. A fim de alcançar os objetivos fixados para a regeneração de óleos usados, serão 

necessários objetivos de recolha à escala da UE para apoiar a regeneração. Já se procede à 

recolha seletiva de óleos usados em todos os Estados-Membros da UE de acordo com as 

obrigações previstas no artigo 21.º da Diretiva 2008/98/CE. Portanto, a fixação de objetivos 

de recolha de óleos usados reforçará a aplicação do artigo 21.º em todos os Estados-

Membros da UE. 

 

Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  10 – alínea d) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – n.º 2 – alínea d-B) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 d-B) Até 2030, a regeneração de óleos 

usados deve aumentar para um mínimo 

de 85%, em peso, dos óleos usados 

produzidos e recolhidos na União. 

Or. en 

Justificação 

A regeneração de óleos usados em óleos de base é uma forma de gestão deste fluxo de 

resíduos perigosos que é eficiente quanto aos recursos e totalmente exequível em termos 

técnicos. A fim de alcançar os objetivos fixados para a regeneração de óleos usados, serão 

necessários objetivos de recolha à escala da UE para apoiar a regeneração. Já se procede à 

recolha seletiva de óleos usados em todos os Estados-Membros da UE de acordo com as 

obrigações previstas no artigo 21.º da Diretiva 2008/98/CE. Portanto, a fixação de objetivos 

de recolha de óleos usados reforçará a aplicação do artigo 21.º em todos os Estados-

Membros da UE. 

 

Alteração  56 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto  10 – alínea d) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – n.º 2 – alínea d-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-C) Para alcançar os objetivos de 

regeneração de óleos usados e sem 

prejuízo das obrigações estabelecidas no 

artigo 21.º, a recolha anual de óleos 

usados deve aumentar para um mínimo 

de 95%, em peso, até 2020, e para 100%, 

em peso, até 2025, dos óleos usados 

produzidos e recolhidos na União. 

Or. en 

Justificação 

A regeneração de óleos usados em óleos de base é uma forma de gestão deste fluxo de 

resíduos perigosos que é eficiente quanto aos recursos e totalmente exequível em termos 

técnicos. A fim de alcançar os objetivos fixados para a regeneração de óleos usados, serão 

necessários objetivos de recolha à escala da UE para apoiar a regeneração. Já se procede à 

recolha seletiva de óleos usados em todos os Estados-Membros da UE de acordo com as 
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obrigações previstas no artigo 21.º da Diretiva 2008/98/CE. Portanto, a fixação de objetivos 

de recolha de óleos usados reforçará a aplicação do artigo 21.º em todos os Estados-

Membros da UE. 

 

Alteração  57 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea f-A) (nova) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-A) Ao artigo 11.º é aditado o seguinte 

número: 

 5-A. A fim de estabelecer um valor de 

base adequado para fixar objetivos de 

reciclagem para os resíduos comerciais e 

industriais não perigosos, a Comissão 

recolhe dados sobre esses resíduos, com 

base num relatório comum dos Estados-

Membros. 

 Os Estados-Membros transmitem esses 

dados por via eletrónica à Comissão, no 

prazo de seis meses a contar do final do 

ano de referência em relação ao qual 

foram recolhidos. No prazo de dois anos a 

contar da recolha dos dados, e com base 

numa avaliação de impacto, a Comissão 

pondera a possibilidade de fixar, até 2025, 

objetivos de reciclagem distintos para os 

resíduos comerciais e industriais inertes e 

não perigosos, pelo menos para o papel, o 

metal e os biorresíduos. 

Or. en 

 

Alteração  58 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11-A – n.º 1 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Para calcular se os objetivos 

fixados no artigo 11.º, n.º 2, alíneas c) e d), 

e n.º 3, foram cumpridos, 

1. Para calcular se os objetivos 

fixados no artigo 11.º, n.º 2, alíneas c) a d-

C), e n.º 3, foram cumpridos, 

Or. en 

Justificação 

A alteração adapta a referência às alterações ao artigo 11.º, n.º 2. 

 

Alteração  59 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11-A – n.º 1 – parágrafo  1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Os Estados-Membros podem 

incluir produtos e componentes 

preparados para a reutilização por 

operadores de preparação para a 

reutilização reconhecidos ou por sistemas 

de consignação reconhecidos. Para o 

cálculo da taxa ajustada dos resíduos 

urbanos preparados para a reutilização e 

reciclados tendo em conta o peso dos 

produtos e componentes preparados para 

a reutilização, os Estados-Membros 

devem utilizar dados verificados dos 

operadores e aplicar a fórmula que figura 

no anexo VI. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  60 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11-A – n.º 5 



 

PA\1093649PT.doc 39/43 PE582.196v01-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Para efeitos de cálculo do 

cumprimento dos objetivos fixados no 

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

Estados-Membros podem ter em conta a 

reciclagem de metais realizada 

conjuntamente com a incineração na 

proporção da quantidade de resíduos 

urbanos incinerados, desde que os metais 

reciclados respeitem determinados 

requisitos de qualidade. 

5. Para efeitos de cálculo do 

cumprimento dos objetivos fixados no 

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

Estados-Membros podem ter em conta a 

reciclagem de metais realizada 

conjuntamente com a valorização 

energética e a incineração na proporção da 

quantidade de resíduos urbanos 

incinerados, desde que os metais reciclados 

respeitem determinados requisitos de 

qualidade. 

Or. en 

 

Alteração  61 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11-A – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A fim de garantir condições 

uniformes de aplicação do n.º 5, a 

Comissão adota atos delegados, nos termos 

do artigo 38.º-A, no que diz respeito ao 

estabelecimento da metodologia comum 

para calcular o peso dos metais cuja 

reciclagem foi realizada conjuntamente 

com a incineração, incluindo os critérios de 

qualidade aplicáveis aos metais reciclados. 

6. A fim de garantir condições 

uniformes de aplicação do n.º 5, a 

Comissão adota atos delegados, nos termos 

do artigo 38.º-A, no que diz respeito ao 

estabelecimento da metodologia comum 

para calcular o peso dos metais cuja 

reciclagem foi realizada conjuntamente 

com a valorização energética e a 

incineração, incluindo os critérios de 

qualidade aplicáveis aos metais reciclados. 

Or. en 

 

Alteração  62 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 11-B – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

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. 

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) a d-C), e n.º 3, 

três anos antes do termo de cada um dos 

prazos neles fixados. 

Or. en 

 

Alteração  63 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo) 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 15 – n.º4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 12-A) Ao artigo 15.º é aditado o seguinte 

número: 

 "4-A. A fim de apoiar o papel das 

empresas sociais, os Estados-Membros 

tomam medidas para assegurar a inclusão 

de cláusulas sociais nos processos de 

seleção dos operadores de gestão de 

resíduos efetuados pelas autoridades 

locais e pelas organizações que aplicam o 

regime de responsabilidade alargada do 

produtor, em nome de um produtor que 

coloca produtos no mercado da União. 

Or. en 

 

Alteração  64 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 22 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros asseguram a 

recolha seletiva de biorresíduos, sempre 

que seja técnica, ecológica e 

economicamente viável e adequada para 

garantir os padrões de qualidade para o 

composto e para atingir os objetivos 

previstos no artigo 11.º, n.º 2, alíneas a), c) 

e d), e n.º 3. 

1. Os Estados-Membros asseguram a 

recolha seletiva de biorresíduos, para 

garantir os padrões de qualidade para o 

composto e para atingir os objetivos 

previstos no artigo 11.º, n.º 2, alíneas a), c) 

e d), e n.º 3. 

Or. en 

 

Alteração  65 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 

Diretiva 2008/98/CE 

Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão pode elaborar 

orientações para a interpretação das 

definições de valorização e eliminação. 

1. A Comissão pode elaborar 

orientações para a interpretação das 

definições de prevenção de resíduos, 

reutilização, valorização e eliminação. 

Or. en 

 

Alteração  66 

Proposta de diretiva 

Anexo VI – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Método de cálculo da preparação de 

produtos e componentes para a 

reutilização, para efeitos do artigo 11.º, n.º 

2, alíneas c) e d), e n.º 3 

Método de cálculo da reciclagem dos 

resíduos urbanos, para efeitos do artigo 

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

Or. en 
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Justificação 

A combinação dos objetivos de reciclagem e de preparação para a reutilização contraria a 

hierarquia de resíduos da UE, pois coloca-os ao mesmo nível e por isso não faz sentido numa 

perspetiva política. Trata-se de duas atividades completamente diferentes por definição. O 

facto de haver objetivos de reciclagem distintos para os resíduos urbanos ajuda a atenuar a 

possibilidade de existirem grandes diferenças em termos de peso e efeitos de encobrimento 

nos dados amalgamados, e é a melhor abordagem para a definição de objetivos específicos 

em matéria de reciclagem de qualidade e de prevenção através da reutilização. 

 

Alteração  67 

Proposta de diretiva 

Anexo VI – ponto 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem utilizar a 

seguinte fórmula para calcular a taxa 

ajustada de reciclagem e de preparação 

para a reutilização, na aceção do artigo 

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

Os Estados-Membros devem utilizar a 

seguinte fórmula para calcular a taxa 

ajustada de reciclagem, na aceção do artigo 

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

Or. en 

Justificação 

A combinação dos objetivos de reciclagem e de preparação para a reutilização contraria a 

hierarquia de resíduos da UE, pois coloca-os ao mesmo nível e por isso não faz sentido numa 

perspetiva política. Trata-se de duas atividades completamente diferentes por definição. O 

facto de haver objetivos de reciclagem distintos para os resíduos urbanos ajuda a atenuar a 

possibilidade de existirem grandes diferenças em termos de peso e efeitos de encobrimento 

nos dados amalgamados, e é a melhor abordagem para a definição de objetivos específicos 

em matéria de reciclagem de qualidade e de prevenção através da reutilização. 

 

Alteração  68 

Proposta de diretiva 

Anexo VI – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  69 

Proposta de diretiva 

Anexo VI – ponto 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 

 

Or. en 

 

Alteração  70 

Proposta de diretiva 

Anexo VI – ponto 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

R: peso dos produtos e componentes 

preparados para a reutilização num dado 

ano; 

Suprimido 

Or. en 

 


