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1. Entre o início da 6.ª legislatura do Parlamento (2004) e o final de 2010, a Comissão das 
Petições apreciou 114 petições sobre questões relacionadas com a gestão de resíduos. No 
mesmo período, a comissão realizou quatro missões de inquérito para tomar 
conhecimento in loco das situações em a) Fos-sur-Mer (França), onde as autoridades 
estavam a construir uma incineradora com vista ao encerramento do maior e mais antigo 
aterro sanitário da Europa, b) Path Head (Reino Unido), onde os cidadãos manifestavam 
preocupação com o impacto eventualmente negativo na sua saúde de um aterro sanitário 
sem a devida protecção e situado muito perto das suas casas, c) Huelva (Espanha), por 
causa do impacto de grandes quantidades de resíduos acumuladas, subproduto de um 
processo industrial, e, por último, d) Campânia (Itália), uma região que há muitos anos 
tem problemas com a gestão dos resíduos urbanos.

2. As petições relacionadas com questões ambientais são, normalmente, as mais numerosas 
e as petições relacionadas com os resíduos representam um importante subgrupo. As 
questões relacionadas com o tratamento de resíduos têm um impacto directo nos cidadãos 
em toda a UE, o que se reflecte no facto de as petições terem origem num vasto conjunto 
de Estados-Membros. O maior número de questões suscitadas está relacionado com a 
gestão dos resíduos urbanos (42). Em segundo lugar encontra-se a criação de novos 
aterros sanitários ou a gestão de aterros existentes (37) e, em terceiro, a construção ou 
exploração de incineradoras (17). Contudo, é muito frequente todos estes assuntos 
estarem interligados, o que torna ambígua a categorização das petições. 

3. Com vista à melhoria da gestão dos resíduos, as autoridades públicas poderão ver-se na 
contingência de ter de ampliar aterros sanitários existentes ou abrir novos aterros a curto 
prazo. Do mesmo modo, a construção de incineradoras é um método legítimo de 
eliminação de resíduos (e obtenção de energia), mas gera resistências nas populações 
mais afectadas nas zonas circundantes. 

4. As petições relacionadas com a eliminação de resíduos tóxicos são em menor número 
(12), mas não é possível isolar completamente esta questão do tratamento de resíduos 
urbanos, pois a separação entre as duas categorias nem sempre é perfeita, o que pode 
levar à contaminação dos aterros sanitários.

5. Parece existir um consenso generalizado a nível da UE de que a abordagem preferencial à 
gestão de resíduos consiste em dar prioridade à redução das quantidades de resíduos em 
geral e, especialmente, dos resíduos que não possam ser reutilizados ou reciclados. O 
objectivo é inverter a hierarquia dos resíduos, designadamente da “eliminação” para a 
prevenção, reutilização, reciclagem e valorização energética de resíduos. Esta abordagem 
está consagrada na directiva-quadro relativa aos resíduos1 (DQR), que torna mais 
exigente e reformula a anterior directiva de 20062. O prazo para a transposição da DQR 
terminou em Dezembro de 2010. É, portanto, motivo de grande preocupação que apenas 
seis Estados-Membros tenham cumprido o prazo, estando a Comissão Europeia a tomar 
medidas activas para que os restantes Estados-Membros comecem a aplicar a directiva 
com a maior brevidade possível.

                                               
1 2008/98/CE.
2 2006/12/CE.
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6. Duas directivas visam as operações de tratamento de resíduos: a directiva relativa aos 
aterros sanitários1 e a directiva relativa à incineração2. Outras oito directivas visam 
diferentes fluxos de resíduos: lamas de depuração3, pilhas e acumuladores4, embalagens e 
resíduos de embalagens5, resíduos da extracção mineira6, veículos em fim de vida7, 
equipamentos eléctricos e electrónicos8, policlorobifenilos e policlorotrifenilos9 e 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)10.

7. Por último, na apreciação de petições sobre resíduos, há que considerar uma complexa 
matriz de directivas relativas à avaliação do impacto ambiental e às consultas públicas. 
Existem directivas relativas à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e 
privados no ambiente11, à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 
ambiente12, ao acesso do público às informações sobre ambiente13 e à participação do 
público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente14. Para efeitos 
do presente relatório e tendo em conta o conteúdo das petições, a análise irá centrar-se na 
DQR, nas directivas relativas aos aterros sanitários e à incineração e no conjunto de 
directivas relativas à avaliação do impacto ambiental e às consultas públicas.

Gestão global dos resíduos

8. A directiva-quadro relativa aos resíduos tem como principal objectivo “a obrigação [dos 
Estados-Membros] de tratamento dos resíduos de uma forma que não tenha impactos 
negativos no ambiente e na saúde humana, a hierarquia dos resíduos e (...) o princípio do 
«poluidor-pagador»”.

9. Segundo a informação mais recente (2009) do Eurostat, cada pessoa produz, por ano, 
uma quantidade média de 513 kg resíduos urbanos. Parece existir uma correlação entre a 
saúde e a quantidade de resíduos produzida, mas não é linear. A percentagem média de 
deposição de resíduos em aterros atinge 38% na globalidade da UE. Nesta matéria, os 
países mais saudáveis estão claramente no fundo da tabela (0%-5% para BE, DK, DE, 
NL, AT, SE), ao passo que os novos Estados-Membros e alguns países mediterrânicos em 
especial ainda recorrem em grande escala à deposição de resíduos em aterros, atingindo 
mesmo os 100% na Bulgária! Em contrapartida, os mesmos países que apresentam baixas 
taxas de deposição de resíduos em aterros têm taxas de reciclagem (UE=24%) e 
incineração (UE=20%) acima da média, sendo a posição cimeira da tabela da reciclagem 
ocupada pela Alemanha com 48% e a da incineração pela Suécia com 49%. 

                                               
1 1999/31/CE.
2 2000/76/CE.
3 75/439/CEE.
4 2006/66/CE.
5 94/62/CE.
6 2006/21/CE.
7 2000/53/CE.
8 2002/96/CE.
9 96/59/CE.
10 2002/95/CE.
11 85/337/CEE.
12 2001/42/CE.
13 2003/4/CE.
14 2003/35/CE.
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10. A Comissão confirma este quadro: “Persistirão diferenças profundas entre os 
Estados-Membros no que respeita à aplicação e ao controlo do cumprimento, salvo se 
forem tomadas, ao nível da UE, medidas complementares com vista a apoiar os 
Estados-Membros e a assegurar condições equitativas (…) O cumprimento dos objectivos 
da UE em matéria de recolha, reciclagem e desvio de resíduos dos aterros permanecerá 
prioritário, devendo alguns Estados-Membros realizar grandes esforços nesse sentido.”1

11. Este aspecto também se reflecte nas petições, uma vez que as petições relativas à 
organização geral da gestão de resíduos vêm sobretudo da Itália, da Grécia, de Espanha e 
da Bulgária. Os cidadãos estão preocupados com um impacto eventualmente negativo na 
sua saúde, seja de resíduos por recolher nas ruas, odores emanados de aterros, receios de 
poluição atmosférica e de águas subterrâneas em virtude do deficiente armazenamento 
intermédio ou definitivo de resíduos, tratamento ilegal de resíduos industriais, etc.

12. Existe a sensação de que as autoridades públicas não controlam a situação, os cidadãos 
nem sempre estão dispostos a fazer um esforço suplementar necessário para contribuir 
para as soluções, e a relação de confiança é quebrada, instalando-se uma espiral negativa 
que culmina em confrontos abertos e na inacção. “A situação é particularmente gravosa 
em resultado de vários factores: a densidade populacional relativamente elevada da região 
(vários milhões numa zona pequena), falta de sensibilização do público para a gestão de 
resíduos e, por conseguinte, problemas a nível da aceitação das soluções propostas, 
atrasos no planeamento a médio e longo prazo, etc. A Comissão tentou remediar a 
situação e promover os meios adequados de gestão da eliminação dos resíduos sólidos 
através de medidas jurídicas e de apoio financeiro...”.2

13. O relator considera que o cumprimento das metas de reciclagem e prevenção fixadas 
juridicamente exige a participação activa da sociedade civil, a melhoria da qualidade da 
participação das partes interessadas e uma maior sensibilização do público. No entanto, 
todos os relatórios das missões de inquérito da Comissão das Petições relativas a resíduos 
mencionam a pouca ou nenhuma comunicação entre os cidadãos e as autoridades, o que
também é ilustrado pelas violentas manifestações relatadas pela imprensa.

Aterros sanitários

14. Embora o objectivo global seja a eliminação da necessidade de aterros sanitários num 
futuro próximo, existe uma herança do passado e, por vezes, segundo as autoridades 
visadas, uma necessidade urgente de ampliar os aterros sanitários existentes ou criar 
novos aterros, para dar resposta a situações de crise. A directiva relativa aos aterros 
sanitários estabelece os parâmetros para a concessão de licenças de exploração e para 
processos comuns de controlo nas fases de exploração de um aterro e de tratamento 
posterior ao encerramento. Os aterros sanitários encerrados antes da transposição da 
directiva não estão sujeitos às disposições desta. 

15. Os critérios enumerados na directiva referem-se à localização, controlo das águas e 

                                               
1 COM(2011)0013 final.
2 CM814289.doc.



DT\869453PT.doc 5/9 PE464.930v02-00

PT

gestão dos lixiviados, protecção do solo e das águas, controlo dos gases, perturbações e 
perigos, estabilidade e barreiras. A comissão PETI recebeu várias petições, 
nomeadamente uma que deu origem a uma missão de inquérito a Path Head (UK), que 
tinha por objecto aterros sanitários a menos de 100 metros de distância das habitações 
mais próximas e onde a população sofre com odores nauseabundos, aumento da poluição 
atmosférica e propagação de insectos nocivos perto das suas casas. Contudo a definição 
dos requisitos específicos que visam a protecção da saúde humana e do ambiente está 
sujeita ao princípio da subsidiariedade, consagrado nos tratados.

16. Uma preocupação referida com frequência nas petições relativas a aterros sanitários é a 
eventual contaminação das águas subterrâneas, sobretudo porque os aterros sanitários 
mais antigos podem não ter um forro que impeça infiltrações nos aquíferos ou ainda 
porque os forros aparentam estar danificados, criando suspeitas de infiltrações.

17. Os projectos de novos aterros sanitários são muitas vezes contestados por causa da sua
localização prevista. Os peticionários consideram que esses projectos violam zonas de 
protecção ambiental ou cultural, ou ainda que se situariam em solos instáveis do ponto de 
vista geológico e demasiado próximos de águas subterrâneas/reservas de água potável. 
Por vezes, é difícil avaliar se esses receios têm uma justificação objectiva ou se são 
utilizados numa campanha para contestar a localização proposta pelas autoridades 
públicas.

18. Os cidadãos manifestam muitas vezes a sua preocupação durante o processo de consulta 
pública e durante a avaliação de impacto ambiental (AIA). Segundo a directiva relativa 
aos aterros sanitários, as autoridades nacionais têm de emitir uma licença de exploração 
para um aterro. É necessário realizar uma AIA para os aterros sanitários “que possam ter 
um impacto significativo no ambiente”. Os aterros sanitários encontram-se abrangidos 
pelo Anexo II da directiva, estando por isso sujeitos aos critérios de limiares 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Se as licenças cumprirem os parâmetros 
estabelecidos na directiva e tiver sido realizada a AIA, a Comissão não tem poderes para 
interferir nas decisões tomadas pelas autoridades nacionais.

19. Os cidadãos têm dificuldade em compreender que a UE não pode intervir enquanto o 
processo não estiver totalmente concluído e a licença emitida. Existe a ideia de que a UE 
só pode intervir “depois de o mal estar feito”. No entanto, as acções judiciais só podem 
efectivamente ser iniciadas após os Estados-Membros aprovarem os projectos.

Incineradoras

20. As licenças para a instalação de incineradoras encontram o mesmo tipo de resistência que 
os aterros sanitários, recaindo neste caso a tónica sobre receios de poluição atmosférica e 
sobre o impacto negativo na saúde pública e/ou em zonas de protecção ambiental. 

21. Importa salientar que a tecnologia mais recente reduziu significativamente as emissões 
das incineradoras. Em determinados Estados-Membros, em especial aqueles com 
elevadas taxas de incineração de resíduos, as populações locais parecem demonstrar um 
nível de aceitação mais elevado, possivelmente reconhecendo o papel das incineradoras 
na produção de calor ou energia.
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22. Aplicam-se os mesmos princípios: licença de instalação nos termos da directiva relativa à 
incineração e AIA, sob a responsabilidade das autoridades nacionais.

23. É frequente as autoridades públicas escolherem zonas que já registam elevados índices de 
poluição atmosférica para a instalação de incineradoras, seguindo a lógica de “o mal já 
está feito e mais poluição não vai fazer diferença”. Muitas vezes, é descurada a 
exploração de alternativas de eliminação dos resíduos e produção de energia através da 
metanização.

Relatório da Comissão sobre a Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de 
Resíduos1

24. A Comissão publicou, em Janeiro de 2011, um relatório que analisa os progressos 
realizados na consecução dos objectivos do primeiro documento de estratégia relativo aos 
resíduos2 e que contribui para a avaliação do sexto programa comunitário de acção em 
matéria de Ambiente3. 

25. Desde 2005, a Comissão intensificou os apoios – incluindo 4,1 mil milhões de euros em 
2005/6 – ao reforço da aplicação e do controlo do cumprimento, a nível nacional, do 
acervo da UE no domínio dos resíduos. Contudo, no final de 2009, os processos por 
infracção relacionados com os resíduos constituíam 20% de todas as infracções 
ambientais.

26. Um aspecto central da estratégia da Comissão é o conceito de ciclo de vida, que encara os 
produtos desde a extracção das matérias-primas até à fase de eliminação definitiva. A 
hierarquia dos resíduos favorece a sua prevenção, seguindo-se-lhe a reutilização, a 
reciclagem, a valorização e, por fim, a eliminação, que representa a última alternativa. A 
legislação foi simplificada: por exemplo, a DQR incorpora as directivas relativas aos 
resíduos perigosos e aos óleos usados, e os requisitos relativos aos planos nacionais de 
gestão de resíduos foram agilizados.

27. Prossegue a elaboração de políticas da UE no domínio da reciclagem. A DQR introduziu 
um objectivo de 50% de reciclagem dos resíduos urbanos, a alcançar até 2020. A gestão 
de bio-resíduos na UE continua sub-optimizada4. Está em curso um estudo para explorar 
a possibilidade de definição de objectivos de recolha e/ou reciclagem de bio-resíduos. 
Um factor importante, ao qual nem sempre é prestada a devida a atenção, é o potencial de 
criação de meio milhão de empregos na indústria da reciclagem!

28. O relatório conclui que, apesar das tendências positivas, há ainda muito espaço para 
evoluir. Em primeiro lugar, a ênfase recai sobre a correcta aplicação e controlo do 
cumprimento do acervo da UE no domínio dos resíduos. É essencial eliminar as 
diferenças profundas entre os Estados-Membros, a fim de assegurar condições 

                                               
1 COM(2011)0013 final.
2 COM(2005)0666.
3 Decisão 1600/2002/CE.
4 COM/2010/235.
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equitativas. A Comissão sugere que se apoiem as medidas, mas espera que os 
Estados-Membros mais atrasados façam um grande esforço. Esse esforço exige a 
participação de toda a sociedade civil e de outras partes interessadas, bem como uma 
maior sensibilização do público.

29. Em preparação para a comunicação da Comissão sobre a aplicação da legislação e das 
políticas da UE em matéria de ambiente, a ênfase deverá continuar a recair sobre a 
importância das estruturas de governação que sustentam a aplicação da legislação 
ambiental da UE. A Comissão considera que tem um papel a desempenhar no que se 
refere a facilitar a partilha de experiências e boas práticas entre os agentes envolvidos. Os 
juízes organizaram-se numa rede de cooperação. Outros, como os legisladores a nível 
subnacional, as entidades com funções de inspecção e supervisão ou as entidades com 
responsabilidades em matéria de decisões de investimentos, poderiam beneficiar de 
mecanismos desse tipo.

Agência de aplicação da legislação em matéria de resíduos

30. No âmbito do pacote de medidas destinadas a reforçar a aplicação da legislação da UE 
em matéria de resíduos, a Comissão encomendou um estudo de viabilidade1 para analisar 
as vantagens e os custos de criar uma agência específica para apoiar os Estados-Membros
nos seus esforços de aplicação da legislação da UE em matéria de resíduos.

31. Foram realçados os seguintes problemas:
• Muitos Estados-Membros não dispõem de capacidade suficiente para as inspecções, 

controlos e outras acções que visam controlar adequadamente o cumprimento da 
legislação em matéria de resíduos.

• Problemas de organização, como a fraca coordenação entre os diferentes organismos 
nacionais e subnacionais com responsabilidades relacionadas com os resíduos 
impedem um controlo eficaz da aplicação.

• Em alguns Estados-Membros, a aplicação da legislação da UE em matéria de resíduos 
é considerada pouco prioritária, o que se traduz numa afectação insuficiente de 
recursos para o controlo da aplicação.

• Outro problema é a falta de capacidade técnica para elaborar planos e programas de 
gestão de resíduos.

32. O estudo refere ainda os resultados da actual situação: elevado nível de incumprimento, 
deposição e transporte ilegal de resíduos, elevado número de queixas de cidadãos e
processos por infracção no TJUE, do que resulta um desempenho insuficiente na 
protecção da saúde pública e do ambiente, objectivo primordial da legislação da UE em 
matéria de resíduos.

33. Na situação actual, não existem poderes nem recursos suficientes para resolver os 
problemas subjacentes a nível da UE. São sugeridas várias tarefas concretas para 
ultrapassar a crise de resíduos da UE:

                                               
1 Study on the feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency [Estudo de viabilidade sobre a 
criação de uma agência de aplicação da legislação em matéria de resíduos], relatório final revisto, 7 de 
Dezembro de 2009.
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• inspecções, controlos e acções de controlo da aplicação no terreno;
• melhoria da troca de informação, recolha de dados e orientações;
• formação directa e formação de formadores para funcionários dos Estados-Membros

com responsabilidades no sector dos resíduos;
• criação de um centro de competências técnicas e de excelência.

34. As opções institucionais recomendadas são o reforço dos recursos da Comissão (DG 
Ambiente), da Agência Europeia do Ambiente e do Eurostat. A médio prazo, sugere-se a 
criação de uma Agência Europeia dos Resíduos.

Conclusões preliminares

35. Os Estados-Membros — a nível nacional, regional e local — são os principais 
responsáveis pela aplicação da legislação da UE. É frequente os cidadãos atribuírem 
responsabilidades à UE, mas esta não tem meios para controlar a aplicação da legislação 
que adopta. Isto levanta a questão da credibilidade das instituições e da “Europa” em 
geral. No entanto, os Estados-Membros parecem ser complacentes e atribuem pouca 
prioridade a uma questão que preocupa bastante os cidadãos. Os resíduos não são um 
tema político interessante.

36. São necessários grandes investimentos para melhorar a capacidade da infra-estrutura de 
gestão de resíduos. Nada irá mudar, a não ser que sejam dedicados mais recursos à gestão 
de resíduos. Deve ser considerada a afectação de parte dos fundos de coesão ou outra 
forma de financiamento directo do Banco Europeu de Investimento, por exemplo.

37. Os projectos aprovados para financiamento da UE devem estar sujeitos a condições 
rigorosas no que respeita ao cumprimento da legislação e requisitos da UE, como a 
hierarquia de gestão de resíduos e metas de reciclagem. Deve haver uma cuidadosa 
vigilância das normas de controlo da aplicação e auditoria dos procedimentos de 
despesas.

38. O nível de protecção ambiental estabelecido pela directiva-quadro relativa aos resíduos é 
ambicioso. Estatísticas recentes publicadas pelo Eurostat, bem como o incumprimento do 
prazo de transposição da directiva-quadro relativa aos resíduos por muitos 
Estados-Membros, demonstram que a aplicação do acervo em matéria de resíduos 
constitui um grande desafio para os Estados-Membros.

39. É necessário reforçar as capacidades de inspecção e controlo da aplicação a nível dos 
Estados-Membros e da UE. A Comissão deve ser dotada dos recursos necessários para 
desempenhar com eficácia a sua função de guardiã do Tratado. No domínio da gestão de 
resíduos, é particularmente importante que a Comissão concentre os seus esforços nas 
lacunas de carácter mais sistémico/estrutural da aplicação, como a falta de redes 
adequadas de instalações de gestão de resíduos, dependência excessiva da deposição em 
aterros sanitários ou fracas taxas de reciclagem. A Agência Europeia do Ambiente 
poderia também desempenhar um papel útil, por exemplo, avaliando a conformidade dos 
planos de gestão de resíduos dos Estados-Membros com a legislação da UE.

40. Urge melhorar o diálogo com as populações afectadas, e os cidadãos devem ter acesso a 
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informação e dispor de mecanismos eficazes de recurso administrativo e judicial. Os 
peticionários devem ser incentivados a utilizar todos estes mecanismos, que podem ser 
mais eficazes e adequados do que medidas a nível da UE, em especial quando estão em 
causa instalações específicas.

41. Uma cooperação mais próxima entre as autoridades dos Estados-Membros e a Comissão 
das Petições tem potencial para produzir bons resultados. É reconhecido que as 
autoridades nacionais têm uma certa discricionariedade para decidir a localização das 
instalações de gestão de resíduos. Se as preocupações dos peticionários forem 
justificadas, a promoção do diálogo pode proporcionar soluções mais rápidas no interesse 
de todas as partes visadas e sem atrasos. 


