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Texto da Comissão Alteração 

 6-A.  Qualquer nova autorização de 

novos aterros, bem como o financiamento 

de novos investimentos neste domínio, 

independentemente das fontes de 

financiamento, é considerado como um 

desvio em relação aos princípios e aos 

atuais objetivos estabelecidos pela diretiva 

e, por conseguinte, necessita do acordo da 

Comissão, a pedido de um Estado-

Membro. A Comissão verifica se o pedido 

é suficientemente fundamentado e 

baseado em estudos atualizados e é 

compatível com a legislação europeia em 

vigor. O pedido deve promover a 

consecução dos objetivos e a aplicação 

das disposições da Diretiva 2008/98/CE, 

em conformidade com a hierarquia dos 

resíduos, a necessidade de uma taxa 

mínima de recolha separada de papel, 

metal, plástico, vidro, têxteis e 

biorresíduos, as medidas para alcançar os 

objetivos de preparação para a 

reutilização e a reciclagem previstos na 

Diretiva, devendo igualmente estar em 

consonância com os objetivos definidos 

no artigo 5.º, n.º 5, da presente diretiva, a 

fim de assegurar a redução, até 2030, da 

quantidade de resíduos urbanos 

depositados em aterros.   
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Or. en 

Justificação 

A deposição em aterro dos resíduos urbanos, qualquer que seja a sua forma, (aterros de 

resíduos, transformados ou não), encontra-se em último lugar na hierarquia dos resíduos, 

enquanto último recurso para a gestão destes, em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE. 

Antes de considerar a construção de novas instalações, é necessário ter em conta as 

instalações existentes, não devendo as novas instalações impedir o processo de recolha 

seletiva. O não cumprimento destas condições constitui uma violação da Diretiva 

2008/98/CE. 

 

 


