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Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 52
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 133º e o n.º 1 do artigo 175º,

Or. en

Justificação

No respeitante ao Título IV, relativo à exportação de resíduos da Comunidade para países
terceiros, ao Título V, relativo às importações de resíduos para a Comunidade provenientes 
de países terceiros, e ao Título VI, relativo ao trânsito pela Comunidade de resíduos 
provenientes de e destinados a países terceiros, a base jurídica remeterá igualmente para o 
artigo 133º.
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 53
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) A Comunidade assinou a Convenção 
de Estocolmo de 22 de Maio de 2001 sobre 
os Poluentes Orgânicos Persistentes.

Or. en

Justificação

Repõe a referência original da Comissão à Convenção de Estocolmo, sobre os Poluentes 
Orgânicos Persistentes (POP), nos termos da qual é expressamente ilegal autorizar a 
valorização, recuperação, reciclagem ou reutilização directa de tais resíduos. Referência 
necessária atendendo à possibilidade de interpretações erróneas do Regulamento CE relativo 
aos POP.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 54
Considerando 19

(19) No caso de transferências de resíduos 
destinados a eliminação, os 
Estados-Membros devem ter a possibilidade 
de aplicar os princípios da proximidade, da 
prioridade da valorização e da auto-
-suficiência aos níveis comunitário e 
nacional, nos termos da 
Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 
15 de Julho de 1975, relativa aos resíduos, 
tomando medidas ao abrigo do Tratado para 
proibir, de um modo geral ou parcial, essas 
transferências de resíduos ou para colocar 
sistematicamente objecções a essas 
transferências. Deve também ser tido em 
consideração o requisito previsto na 
Directiva 75/442/CEE, ao abrigo da qual os 
Estados-Membros devem criar uma rede 
integrada e adequada de instalações de 
eliminação de resíduos, a fim de permitir à 
Comunidade no seu conjunto tornar-se auto-
-suficiente em matéria de eliminação de 
resíduos, e aos Estados-Membros tenderem 
individualmente para esse objectivo, de 

(19) No caso de transferências de resíduos 
destinados a eliminação, os 
Estados-Membros terão em conta os 
princípios da proximidade, da prioridade da 
valorização e da auto-suficiência aos níveis 
comunitário e nacional, nos termos da 
Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 
15 de Julho de 1975, relativa aos resíduos, 
tomando medidas ao abrigo do Tratado para 
proibir, de um modo geral ou parcial, essas 
transferências de resíduos ou para colocar 
sistematicamente objecções a essas 
transferências. Deve também ser tido em 
consideração o requisito previsto na 
Directiva 75/442/CEE, ao abrigo da qual os 
Estados-Membros devem criar uma rede 
integrada e adequada de instalações de 
eliminação de resíduos, a fim de permitir à 
Comunidade no seu conjunto tornar-se auto-
-suficiente em matéria de eliminação de 
resíduos, e aos Estados-Membros tenderem 
individualmente para esse objectivo, de 
acordo com as suas circunstâncias 
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acordo com as suas circunstâncias 
geográficas ou com a necessidade de 
instalações especializadas para determinados 
tipos de resíduos. Os Estados-Membros 
devem também estar em condições de 
garantir que as instalações de gestão de 
resíduos abrangidas pela Directiva 96/61/CE 
do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, 
relativa à prevenção e controlo integrados da 
poluição, apliquem as melhores técnicas 
disponíveis conforme definidas nessa 
directiva em conformidade com a licença de 
que é titular a instalação e que os resíduos 
sejam tratados de acordo com as normas de 
protecção ambiental estabelecidas na 
legislação comunitária e juridicamente 
vinculativas relativas a operações de 
eliminação

geográficas ou com a necessidade de 
instalações especializadas para determinados 
tipos de resíduos. Os Estados-Membros 
devem também estar em condições de 
garantir que as instalações de gestão de 
resíduos abrangidas pela Directiva 96/61/CE 
do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, 
relativa à prevenção e controlo integrados da 
poluição, apliquem as melhores técnicas 
disponíveis conforme definidas nessa
directiva em conformidade com a licença de 
que é titular a instalação e que os resíduos 
sejam tratados de acordo com as normas de 
protecção ambiental estabelecidas na 
legislação comunitária e juridicamente 
vinculativas relativas a operações de 
eliminação

Or. en

Justificação

O documento é injustificadamente omisso relativamente à reutilização, a que, porém, cumpre 
conferir prioridade, uma vez que constitui, na maioria dos casos, o modo de tratamento de 
resíduos mais compatível do ponto de vista ambiental.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 55
Considerando 20

(20) No caso de transferências de resíduos 
destinados a valorização, os 
Estados-Membros devem estar em condições 
de garantir que as instalações de gestão de 
resíduos abrangidas pela Directiva 96/61/CE 
apliquem as melhores técnicas disponíveis 
conforme estabelecido nessa directiva em 
conformidade com a licença de que é titular 
a instalação. Os Estados-Membros devem 
também estar em condições de garantir que 
os resíduos sejam tratados de acordo com 
normas de protecção ambiental estabelecidas 
na legislação comunitária e juridicamente 
vinculativas relativas a operações de 

(20) No caso de transferências de resíduos 
destinados a valorização, os 
Estados-Membros terão em conta os 
princípios da auto-suficiência, da 
proximidade e da prioridade da reutilização 
e devem estar em condições de garantir que 
as instalações de gestão de resíduos 
abrangidas pela Directiva 96/61/CE 
apliquem as melhores técnicas disponíveis 
conforme estabelecido nessa directiva em 
conformidade com a licença de que é titular 
a instalação. Os Estados-Membros devem 
também estar em condições de garantir que 
os resíduos sejam tratados de acordo com 
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valorização e que, tendo em conta o n.º 3 do 
artigo 7.º da Directiva 75/442/CEE, os 
resíduos sejam tratados de acordo com os 
planos de gestão de resíduos elaborados nos 
termos daquela directiva, a fim de garantir o 
cumprimento das obrigações estabelecidas 
na legislação comunitária e juridicamente 
vinculativas relativas a valorização ou 
reciclagem.

normas de protecção ambiental estabelecidas 
na legislação comunitária e juridicamente 
vinculativas relativas a operações de 
valorização e que, tendo em conta o n.º 3 do 
artigo 7.º da Directiva 75/442/CEE, os 
resíduos sejam tratados de acordo com os 
planos de gestão de resíduos elaborados nos 
termos daquela directiva, a fim de garantir o 
cumprimento das obrigações estabelecidas 
na legislação comunitária e juridicamente 
vinculativas relativas a valorização ou 
reciclagem.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 2 ao considerando 19.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 56
Considerando 32 bis (novo)

(32 bis) Afigura-se necessário definir
orientações que permitam determinar em 
que circunstâncias um navio ou um veículo 
se torna um resíduo nos termos da alínea a) 
do artigo 1º, da Directiva 75/442/CEE, a 
fim de prevenir a circunvenção dos 
objectivos do presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Repõe a alteração 111 do PE em primeira leitura; consentaneidade com a alteração do 
relator ao artigo, nº 5 bis (novo). 

Os navios são, no contexto dos resíduos, de natureza especial. Efectuam viagens em todo o 
mundo, podendo, por conseguinte, ser declarados resíduo em qualquer parte. A fim de evitar 
custos de tratamento decorrentes de uma eliminação ambientalmente racional, o proprietário 
apenas pode fazer circular o navio pela última vez com destino a um país terceiro em que 
vigorem normas de tratamento menos rigorosas, apenas o declarando como resíduo à 
chegada. Assim, os navios que preenchem os requisitos de definição de resíduo podem 
contornar a legislação em matéria de resíduos e, por conseguinte, as disposições do 
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Regulamento relativo às transferências de resíduos. Impõe-se definir orientações que 
permitam colmatar esta lacuna da legislação em matéria de resíduos, tanto mais que existe 
um número elevado de velhos navios que aguardam desmantelamento, a maioria dos quais 
contém significativas quantidades de substâncias ou materiais perigosos. Verifica-se uma 
situação semelhante, mas a uma escala mais pequena, no que se refere aos veículos em fim de 
vida.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 57
Artigo 1, nº 2, alínea a)

a) Entre Estados-Membros, no interior da 
Comunidade ou com trânsito por países 
terceiros;

a) Entre Estados-Membros com ou sem 
trânsito por outros Estados-Membros ou 
países terceiros;

a bis) no interior dos Estados-Membros 
com trânsito por outros Estados-Membros 
ou países terceiros;
a ter) exclusivamente no interior dos 
Estados-Membros que estão apenas sujeitos 
ao disposto no artigo 32º;

Or. en

Justificação

Clarificação. As alíneas b), c) e d) do nº 2 do artigo 1º abrangem os  Títulos IV, V e VI, 
respectivamente. A alínea a) do nº 2 do artigo 1º deve ser substituída por um texto mais 
específico, a fim de tornar claro que os Títulos II e III são abrangidos e quais os aspectos 
exactamente abrangidos. As novas alíneas a) e abis) abrangem o Título II; a nova alínea 
ater) abrange o Título III, integrando, por outro lado, o disposto no nº 5 do artigo 1º, que 
pode ser suprimido.

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González e Avril Doyle

Alteração 58
Artigo 1, nº 3, alínea d)

d) São excluídas do presente regulamento as 
transferências sujeitas aos requisitos de 
aprovação do Regulamento (CE) nº 
1774/2002;

d) São excluídas do presente regulamento as 
transferências de subprodutos animais 
sujeitas aos requisitos do Regulamento (CE) 
nº 1774/2002;

Or. en
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Justificação

O Regulamento 1774/2002/CE, relativo aos subprodutos animais, define regras claras em 
matéria de transferência, processamento e controlo das diferentes categorias de subprodutos 
animais, incluindo no tocante aos contentores/veículos à prova de fuga, à rigorosa 
rastreabilidade e à documentação necessária ao trânsito no interior da UE e às importações 
a partir de países terceiros, bem como à manutenção de um registo. Os subprodutos animais 
constituem parte do sistema ANIMO da UE (no futuro, TRACES), que controla igualmente a 
sua transferência. A integração de subprodutos animais já altamente controlados no âmbito 
da aplicação da legislação em matéria de transferência de resíduos redunda num dupla 
regulamentação e constitui um encargo financeiro desnecessário para a indústria, sendo
destituído de qualquer mais valia.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 59
Artigo 1, nº 3, alínea e)

e) As transferências dos resíduos referidos 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º da 
Directiva 75/442/CEE, no caso de estarem já 
abrangidos por outra legislação comunitária 
que estabeleça disposições similares;

e) As transferências dos resíduos referidos 
na alínea b), subalíneas ii), iv) e v), do n.º 1 
do artigo 2.º da Directiva 75/442/CEE, no 
caso de estarem já abrangidos por outra 
legislação comunitária que estabeleça 
disposições similares;

Or. en

Justificação

Cumpre evitar a dupla regulamentação. Os resíduos radioactivos (cf. artigo 2º, nº 1, alíneas 
b) e i) da Directiva 75/442/CE) são já excluídos do âmbito de aplicação pelo artigo 1º, nº 3, 
alínea c), sendo os subprodutos animais (inter alia, as carcaças de animais e as matérias 
fecais, etc. - cf. artigo 2º, nº 1, alínea b), subalínea (iii), da Directiva 75/442/CE) já  
excluídos pelo artigo 1º, nº 3, alínea d).

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 60
Artigo 1, nº 3, alínea g bis) (nova)

g bis) As transferências de resíduos 
realizadas exclusivamente no interior de 
um Estado-Membro.

Or. en
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Justificação

O regulamento relativo às transferências de resíduos deveria apenas aplicar-se às 
transferências de resíduos que atravessem as fronteiras dos Estados-Membros e da UE. Às 
transferências de resíduos realizadas exclusivamente no interior de um Estado-Membro é 
aplicável outra legislação em matéria de resíduos.

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 61
Artigo 1, nº 5

5. As transferências de resíduos realizadas 
exclusivamente no interior de um Estado-
Membro estão sujeitas apenas ao disposto 
no artigo 32º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 1º, nº 3, alínea gbis) (nova).

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 62
Artigo 1, nº 5

5. As transferências de resíduos realizadas 
exclusivamente no interior de um Estado-
-Membro estão sujeitas apenas ao disposto 
no artigo 32

Suprimido

Or. en

Justificação

Clarificação. As alíneas b), c) e d) do nº 2 do artigo 1º abrangem os  Títulos IV, V e VI, 
respectivamente. A alínea a) do nº 2 do artigo 1º deve ser substituída por um texto que 
clarifique que os Títulos II e III são abrangidos e quais os aspectos exactamente abrangidos. 
As novas alíneas a) e abis) abrangem o Título II; a nova alínea ater) abrange o Título III, 
integrando, por outro lado, o disposto no nº 5 do artigo 1º, que pode ser suprimido.
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Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 63
Artigo 2, nº 14

14. "Destinatário", a pessoa ou a empresa, 
sob a jurisdição do país de destino, para a 
qual os resíduos são transferidos para fins 
de valorização ou eliminação;

14. "Destinatário", uma das pessoas ou das
empresas, sob a jurisdição do país de destino 
seguidamente descritas:

a) para a qual os resíduos são transferidos 
e a qual leve a efeito a valorização ou 
eliminação desses resíduos (instalação); ou
b) um comerciante registado que tenha sido 
autorizado por escrito pela instalação a 
agir em seu nome como destinatário;
c) um corretor registado que tenha sido 
autorizado por escrito pela instalação a 
agir em seu nome como destinatário;
No caso de transferência ilegal, em que um 
comerciante ou corretor especificado na 
alínea b) ou c) tenha agido na qualidade de 
destinatário, a instalação que autorizou 
esse comerciante ou corretor a agir em seu 
nome será considerada destinatário para
efeitos do disposto no presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

Nos termos da Convenção de Basileia (nºs 16 e 19 do artigo 2º da Convenção) e da Decisão 
da OCDE (disposições relativas ao comerciante reconhecido), um comerciante ou corretor 
pode agir na qualidade de destinatário, o que deveria igualmente ser clarificado no nº 14 do 
artigo 2º. O texto da alteração corresponde à formulação utilizada na definição de 
notificador, nº 15 do artigo 2º.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 64
Artigo 2, nº 15

15. "Notificador": 15. "Notificador":

a) No caso de uma transferência originária i) No caso de uma transferência originária de 
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de um Estado-Membro, uma pessoa singular 
ou colectiva, sob a jurisdição desse 
Estado-Membro, que tenciona efectuar ou 
mandar efectuar uma transferência de 
resíduos e à qual cabe o dever de 
notificação. O notificador é uma das pessoas 
ou organismos a seguir enumerados, 
seleccionado de acordo com a hierarquia 
seguinte:

um Estado-Membro, uma pessoa singular ou 
colectiva sujeita à legislação desse país que 
tenciona efectuar ou mandar efectuar uma 
transferência de resíduos e à qual cabe o 
dever de notificação , isto é, uma das 
pessoas ou organismos a seguir enumerados
e de acordo com a hierarquia seguinte:

i) produtor inicial; ou a) a pessoa cujas actividades produziram o 
resíduo; ou

ii) o novo produtor autorizado que efectue 
operações antes da transferência; ou

b) a pessoa autorizada a efectuar e que 
efectua operações de pré-tratamento, 
mistura ou outras operações que alteram a 
natureza ou composição do resíduo antes da 
transferência; ou

iii) um agente de recolha autorizado que, a 
partir de várias pequenas quantidades do 
mesmo tipo de resíduos recolhidos numa 
grande variedade de fontes, tenha reunido os 
resíduos para fins de transferência, que 
deverá ter início a partir de um único local 
notificado; ou

c) um agente de recolha autorizado que, a 
partir de várias pequenas quantidades do 
mesmo tipo de fluxo de resíduos recolhidos 
numa grande variedade de fontes, tenha 
reunido os resíduos para fins de 
transferência, 

iv) um comerciante registado que tenha 
sido autorizado por escrito pelo produtor 
inicial, novo produtor ou agente de recolha 
autorizado nas subalíneas i), ii) e iii) a agir 
em seu nome como notificador;

d) caso as pessoas referidas nas alíneas a), 
b) e c) sejam desconhecidas, insolventes ou 
não estejam disponíveis por qualquer outro 
motivo, um agente de recolha autorizado 
ou um comerciante ou corretor registado;

v) um corretor registado que tenha sido 
autorizado por escrito pelo produtor inicial, 
novo produtor ou agente de recolha 
autorizado especificados, respectivamente, 
nas subalíneas i), ii) e iii) a agir em seu 
nome como notificador;

e) caso a pessoa referida na alínea d) seja 
desconhecida ou insolvente ou não esteja 
disponível por qualquer outro motivo, o 
detentor dos resíduos;

vi) caso todas as pessoas referidas nas 
subalíneas i), ii), iii), iv) e v), quando 
aplicável, sejam desconhecidas ou 
insolventes, o detentor dos resíduos.

Caso um notificador especificado nas 
subalíneas iv) ou v) não cumpra alguma
das obrigações de retoma estabelecidas nos 
artigos 21.º a 24.º, o produtor inicial, novo 
produtor ou agente de recolha autorizado 
especificado respectivamente nas 
subalíneas i), ii) e iii) que autorizou o 
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comerciante ou corretor a agir em seu 
nome será considerado como sendo o 
notificador para efeitos das referidas 
obrigações de retoma. No caso de 
transferência ilícita, notificada por um 
comerciante ou corretor especificado nas 
subalíneas iv) ou v), a pessoa especificada 
nas subalíneas i), ii) e iii) que autorizou o 
comerciante ou corretor a agir em seu 
nome será considerado como sendo o 
notificador para efeitos do presente 
regulamento.
b) No caso de importações para a 
Comunidade ou de trânsito pela 
Comunidade de resíduos que não tenham 
origem num dos Estados-Membros, qualquer 
das seguintes pessoas singulares ou 
colectivas sob a jurisdição desse país de 
origem que tencione efectuar uma 
transferência de resíduos ou que tencione 
mandar efectuar ou tenha mandado efectuar 
uma transferência de resíduos:

ii) No caso de importações para a 
Comunidade ou de trânsito pela 
Comunidade de resíduos que não tenham 
tido origem num dos Estados-Membros, 
qualquer das seguintes pessoas singulares ou 
colectivas sob a jurisdição desse país de 
origem que tencione efectuar uma 
transferência de resíduos ou que tencione 
mandar efectuar ou tenha mandado efectuar 
uma transferência de resíduos, 
nomeadamente:

i) a pessoa designada pelo direito do país de 
expedição ou, na ausência de tal designação,

a) a pessoa designada pelo direito do país de 
exportação ou, na ausência de tal 
designação,

ii) o detentor dos resíduos quando a 
expedição se efectuou.

b)  a pessoa que esteja na posse de ou 
detenha o controlo legal dos resíduos ou 
que estava na posse de ou detinha o 
controlo legal dos mesmos quando a 
exportação se efectuou (o detentor dos 
resíduos).

Or. en

Justificação

A presente alteração repõe a definição de notificador constante da proposta original da 
Comissão. O Conselho prevê que comerciantes e corretores sejam igualmente considerados 
como notificadores, o que pode obviar à identificação de responsabilidades e criar um 
volume de documentação difícil de acompanhar. A bem da clareza e por razões que se 
prendem com a responsabilidade, importa dar preferência à formulação da Comissão. 
Alterações 15 e 22 apresentadas pelo PE em primeira leitura.
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Alteração apresentada por Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Alteração 65
Artigo 2, nº 15, alínea a), subalínea ii)

iii) um agente de recolha autorizado que, a 
partir de várias pequenas quantidades do 
mesmo tipo de resíduos recolhidos numa 
grande variedade de fontes, tenha reunido os 
resíduos para fins de transferência, que 
deverá ter início a partir de um único local 
notificado; ou

iii) um agente de recolha autorizado que, a 
partir de várias pequenas quantidades do 
mesmo tipo de fluxo de resíduos recolhidos 
numa grande variedade de fontes, tenha 
reunido os resíduos para fins de 
transferência, que deverá ter início a partir 
de um único local notificado, ou para 
resíduos abrangidos pela legislação 
comunitária em matéria de responsabilidade 
do produtor, designadamente a Directiva
2002/96/CE: 
(A) um agente de recolha autorizado que, a 
partir de várias pequenas quantidades do 
mesmo tipo de fluxo de resíduos recolhidos 
a partir de várias fontes, tenha reunido os 
resíduos para fins de transferência; ou
(B) o produtor, ou
(C) qualquer pessoa contratada para 
organizar a recolha e ou o tratamento dos 
resíduos em nome do produtor; ou

Or. en

Justificação

O regulamento proposto impõe ao "notificador" obrigações substantivas. A definição deveria 
permitir ao produtor de produtos abrangidos pela legislação comunitária em matéria de 
responsabilidade no domínio dos resíduos, designadamente, a Directiva 2002/96/CE, relativa 
aos REEE, ou a um terceiro agindo em seu nome, proceder à transferência desses resíduos 
em conformidade com a respectiva legislação comunitária em matéria de responsabilidade 
no domínio dos resíduos.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 66
Artigo 2, nº 22

22. "País de expedição", o país no qual tem 
início ou está previsto que tenha início a 
transferência de resíduos;

22. "País de expedição", o país no qual tem 
início ou está previsto que tenha início a 
transferência de resíduos; no caso dos 
resíduos de embarcações ou de outros 
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artefactos flutuantes, o país de expedição 
poderá também incluir os Estados do porto, 
os Estados de bandeira ou os Estados com 
jurisdição sobre o proprietário ou o titular;

Or. en

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 67
Artigo 2, nº 24

24. "País de trânsito", qualquer país, 
excluindo o país de expedição ou de destino, 
pelo qual transita ou está previsto que 
transite a transferência de resíduos;

24. "País de trânsito", qualquer país, 
excluindo o país de expedição ou de destino, 
pelo qual transita ou está previsto que 
transite a transferência de resíduos; no caso 
de transferência de resíduos, entende-se 
por país de trânsito qualquer país, 
excluindo o país de expedição ou de 
destino, a cujos portos um navio que 
transporta uma transferência de resíduos 
atraca ou tenciona atracar;

Or. en

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 68
Título II, título

TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ESTADOS-MEMBROS NO INTERIOR DA
COMUNIDADE OU COM TRÂNSITO 
POR PAÍSES TERCEIROS

TRANSFERÊNCIAS NO INTERIOR
DA COMUNIDADE COM OU SEM
TRÂNSITO POR PAÍSES 
TERCEIROS

Or. en

Justificação

Decorre naturalmente da alteração ao artigo 1º, nº 2, alínea a). Clarificação do âmbito de 
aplicação do Título II (abrange igualmente transferências nos Estados-Membros com trânsito 
por outros Estado-membro ou países terceiros).
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 69
Artigo 3, nº 1, alínea b), subalínea i)

i) resíduos enumerados no Anexo IV; i) resíduos enumerados no Anexo IV, que
inclui resíduos constantes dos Anexos II e
VIII da Convenção de Basileia;

Or. en

Justificação

No intuito de tornar claro que o procedimento de notificação se aplica a todos os resíduos 
perigosos, é aditada neste artigo uma referência à Convenção de Basileia, o que já se 
verifica no Anexo IV, Parte I, referente a estas duas listas da Convenção de Basileia.

Alteração apresentada por Avril Doyle e  María del Pilar Ayuso González

Alteração 70
Artigo 3, nº 2, parte introdutória

2. As transferências dos seguintes resíduos, 
destinados a valorização estão sujeitas ao 
requisito geral de acompanhamento por 
determinadas informações, nos termos do 
artigo 18º.

2. As transferências dos seguintes resíduos, 
destinados a valorização estão sujeitas aos
requisitos gerais, nos termos do artigo 18º, 
se a quantidade dos resíduos transferidos 
for superior a 20 kg.

Or. en

Justificação

Os requisitos que prevêem a celebração de um contrato e que os resíduos referidos no nº 2 do 
artigo 3º sejam acompanhados do documento referido no Anexo VII afigura-se 
desproporcionado no caso de transferência de pequenas quantidades de resíduos. As
pequenas quantidades podem ser enviadas por correio, incluindo no caso de sistemas de 
devolução, ou podem ser transportadas por pessoas que atravessam as fronteiras (por 
exemplo, resíduos de embalagens ou de jornais). Se se pretende que os actuais sistemas de 
retoma voluntária por parte dos produtores sejam mantidos, não se afigura prático impor 
estas obrigações aos consumidores que procedem à devolução de resíduos de produtos para 
valorização.
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Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 71
Artigo 3, nº 4

4. As transferências de resíduos 
explicitamente destinados a análise 
laboratorial para efeitos de avaliação das 
suas características físicas ou químicas ou de 
determinação da sua adequação para 
operações de valorização ou eliminação não 
estão sujeitas aos procedimentos de 
notificação e consentimento escritos prévios 
referido no n.º 1. Pelo contrário, são 
aplicáveis os requisitos processuais do 
artigo 18.º. A quantidade desses resíduos 
excluídos quando explicitamente destinados 
a análise laboratorial será determinada pela 
quantidade mínima razoavelmente 
necessária para a boa execução da análise 
em cada caso específico, e não poderá 
exceder os 25 kg.

4. As transferências de resíduos 
explicitamente destinados a análise 
laboratorial ou a actividades de 
experimentação para efeitos de avaliação 
das suas características físicas ou químicas 
ou de determinação da sua adequação para 
operações de valorização ou eliminação não 
estão sujeitas aos procedimentos de 
notificação e consentimento escritos prévios 
referido no n.º 1. Pelo contrário, são 
aplicáveis os requisitos processuais do 
artigo 18.º. A quantidade desses resíduos 
excluídos quando explicitamente destinados 
a análise laboratorial será determinada pela 
quantidade mínima razoavelmente 
necessária para a boa execução da análise 
em cada caso específico, e não poderá 
exceder os 25 kg.

Or. de

Justificação

A isenção da obrigação de notificação deveria também abranger as medidas de valorização e 
eliminação no âmbito da investigação e desenvolvimento e, assim, a transferência 
transfronteiras para fins de ensaios técnicos.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 72
Artigo 3, nº 4

4. As transferências de resíduos 
explicitamente destinados a análise 
laboratorial para efeitos de avaliação das 
suas características físicas ou químicas ou de 
determinação da sua adequação para 
operações de valorização ou eliminação não 
estão sujeitas aos procedimentos de 
notificação e consentimento escritos prévios 
referido no n.º 1. Pelo contrário, são 
aplicáveis os requisitos processuais do 

4. As transferências de resíduos 
explicitamente destinados a análise 
laboratorial para efeitos de avaliação das 
suas características físicas ou químicas ou de 
determinação da sua adequação para 
operações de valorização ou eliminação não 
estão sujeitas aos procedimentos de 
notificação e consentimento escritos prévios 
referido no n.º 1. Pelo contrário, são 
aplicáveis os requisitos processuais do 
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artigo 18.º. A quantidade desses resíduos 
excluídos quando explicitamente destinados 
a análise laboratorial será determinada pela 
quantidade mínima razoavelmente 
necessária para a boa execução da análise 
em cada caso específico, e não poderá 
exceder os 25 kg.

artigo 18.º. A quantidade desses resíduos 
excluídos quando explicitamente destinados 
a análise laboratorial será determinada pela 
quantidade mínima razoavelmente 
necessária para a boa execução da análise
em cada caso específico, e não poderá 
exceder os 25 kg. Para fins de 
experimentação em instalações de 
valorização ou eliminação, a quantidade 
transferida pode ser trinta vezes superior.

Or. en

Justificação

A isenção da obrigação de notificação deveria também abranger as medidas de valorização e 
eliminação no âmbito da investigação e desenvolvimento e, assim, a transferência 
transfronteiras para fins de ensaios técnicos. Para o efeito, há que, aumentar o limiar de 
quantidade, uma vez que, para os ensaios técnicos, podem tornar-se necessários vários quilos 
de resíduos.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 73
Artigo 3, nº 5

5. As transferências de misturas de 
resíduos urbanos e equiparados (rubrica de 
resíduos 20 03 01) recolhidos em agregados 
domésticos, – nomeadamente nos casos em 
que essa recolha abranja também resíduos 
do mesmo tipo provenientes de outros 
produtores – para instalações de 
valorização ou de eliminação estão, nos 
termos do presente regulamento, sujeitas às 
mesmas disposições que as transferências 
de resíduos destinados a eliminação.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não há qualquer razão objectiva que justifique  uma disposição específica sobre as misturas 
de resíduos urbanos. As misturas de resíduos urbanos são, em princípio, igualmente 
abrangidas pelas razões para apresentar objecções estabelecidas no artigo 12º. Estas razões 
garantem um nível de protecção suficientemente elevado.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 74
Artigo 3, nº 5 bis (novo)

5 bis. As transferências de resíduos que 
consistam em, contenham ou estejam
contaminados por substâncias químicas
constantes dos Anexos A, B e C da 
Convenção de Estocolmo de 22 de Maio de
2001 sobre Poluentes Orgânicos Persistente
(POP) e que devem estar sujeitos às 
disposições do nº 1 do artigo 6º dessa 
Convenção - que prevê, inter alia, a 
proibição de operações de eliminação que 
podem conduzir a valorização, reciclagem, 
recuperação, reutilização directa ou 
utilizações alternativas de poluentes 
orgânicos persistentes - estarão sujeitas às 
mesmas disposições aplicáveis às 
transferências de resíduos destinados a 
eliminação.

Or. en

Justificação

Cumpre que os Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) sejam geridos em conformidade com 
a Convenção de Estocolmo das Nações Unidas, convenção essa que proíbe a valorização dos 
POP. O Regulamento "POP" adoptado pela UE contém algumas ambiguidades relativamente 
à valorização/reciclagem dos resíduos POP. O Conselho suprimiu as referências, de 
natureza clarificadora, aos POP. A presente alteração repõe o texto da Comissão relativo 
aos POP.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 75
Artigo 3, nº 5 bis (novo)

5 bis. As transferências de resíduos que 
consistam em, contenham ou estejam 
contaminados por substâncias químicas 
constantes dos Anexos A, B e C da 
Convenção de Estocolmo de 22 de Maio de 
2001 sobre Poluentes Orgânicos Persistente 
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(POP) estarão sujeitas às mesmas 
disposições aplicáveis às transferências de 
resíduos destinados a eliminação.

Or. en

Justificação

Repõe a referência original da Comissão à Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes 
Orgânicos Persistentes (POP), nos termos da qual é expressamente ilegal autorizar a 
valorização, reciclagem, recuperação ou reutilização directa de tais resíduos. Referência 
necessária atendendo à possibilidade de interpretações erróneas do Regulamento CE relativo 
aos POP.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 76
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis.  A transferência pode ter início 
depois de o notificador ter recebido:
(a) o consentimento escrito da autoridade 
competente de expedição;  no caso dos 
resíduos destinados a valorização, nos 
termos do nº 1, alínea b), do artigo 3º, após 
expiração do prazo de 30 dias referido no 
segundo parágrafo do nº 1 do artigo 9º, 
pode presumir-se o consentimento tácito da 
autoridade competente de expedição;
(b) o consentimento escrito da autoridade 
competente de destino; no caso dos 
resíduos destinados a valorização, nos 
termos do nº 1, alínea b), do artigo 3º, após 
expiração do prazo de 30 dias referido no
segundo parágrafo do nº 1 do artigo 9º, 
pode presumir-se o consentimento tácito da 
autoridade competente de destino; e

(c) o consentimento escrito da autoridade 
competente de trânsito ou após expiração 
do prazo de 30 dias de que dispõe a 
autoridade de trânsito referida no segundo 
parágrafo do nº 1 do artigo 9º pode
presumir-se o consentimento tácito.

Or. en
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Justificação

A supressão do "consentimento tácito" no contexto da transferência de resíduos destinados a 
valorização contraria o objectivo de simplificação da regulamentação. Este instrumento 
representa, na 'praxis' actual, uma considerável simplificação processual.

Alteração apresentada por Avril Doyle e María del Pilar Ayuso González

Alteração 77
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. No caso de um programa voluntário 
de recolha  estabelecido  por um produtor 
para fins de devolução e valorização dos 
seus produtos depois de deixarem de ser 
utilizados pelos utilizadores finais, o
contrato referido no nº 1 pode ser um 
contrato entre o produtor, ou o seu 
contratante autorizado, e o destinatário, 
podendo as obrigações impostas no artigo 
6º (Garantia financeira) ser cumpridas pelo 
produtor ou pelo seu contratante 
autorizado.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa preservar as iniciativas de recolha voluntária e de reciclagem 
estabelecidas pelos produtores visando desviar os resíduos dos aterros sanitários. Para que 
tais programas voluntários sejam implementados, cumpre tornar claro que a obrigação 
imposta ao notificador da transferência no que respeita à garantia financeira e à celebração 
de um contrato com o destinatário pode também, nestes casos,  ser cumprida pelo produtor.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 78
Artigo 5, nº 3, alínea c)

c) O destinatário ou a instalação fornecer, 
nos termos da alínea e) do artigo 16.º, um 
certificado que comprove que os resíduos 
foram valorizados ou eliminados de acordo 
com a notificação e as condições aí definidas 
e os requisitos do presente regulamento.

c) A instalação fornecer, nos termos da 
alínea e) do artigo 16.º, um certificado que 
comprove que os resíduos foram valorizados 
ou eliminados de acordo com a notificação e 
as condições aí definidas e os requisitos do 
presente regulamento.
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Or. en

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 79
Artigo 5, nº 4

4. Se uma transferência de resíduos se 
destinar a operações intermédias de 
valorização ou eliminação, o contrato 
incluirá as seguintes obrigações adicionais 
para o destinatário ou a instalação de 
destino:

4. Se uma transferência de resíduos se 
destinar a operações intermédias de 
valorização ou eliminação, o contrato 
incluirá as seguintes obrigações adicionais: 

a) Fornecer, nos termos da alínea d) e, se 
adequado, da alínea e) do artigo 15.º, os 
certificados de valorização ou eliminação 
final de acordo com a notificação e as 
condições aí definidas e os requisitos do 
presente regulamento; e

a) A instalação de destino fornecer, nos 
termos da alínea d) e, se adequado, da alínea 
e) do artigo 15.º, os certificados de 
valorização ou eliminação final de acordo 
com a notificação e as condições aí definidas 
e os requisitos do presente regulamento; e

b) Quando aplicável, apresentar uma 
notificação à autoridade competente do país 
de expedição inicial nos termos da subalínea 
ii) da alínea f) do artigo 15.º. 

b) Quando aplicável, o destinatário 
apresentar uma notificação à autoridade 
competente do país de expedição inicial nos 
termos da subalínea ii) da alínea f) do 
artigo 15.º. 

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação à alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 80
Artigo 6, nº 5, parágrafo 2

A(s) garantia(s) financeira(s) ou seguro(s) 
equivalente(s) são liberados quando o 
notificador apresentar prova de que os 
resíduos chegaram ao seu destino e foram 
sujeitos a valorização ou eliminação de 
uma forma ambientalmente correcta. Essa 
prova é constituída pelo certificado referido 

A(s) garantia(s) financeira(s) ou seguro(s) 
equivalente(s) são liberados quando a 
autoridade competente tiver recebido o
certificado referido na alínea e) do 
artigo 16.º, ou, se adequado, na alínea e) do 
artigo 15.º no que diz respeito a operações 
intermédias de valorização ou eliminação.
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na alínea e) do artigo 16.º, ou, se adequado, 
na alínea e) do artigo 15.º no que diz 
respeito a operações intermédias de 
valorização ou eliminação.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os artigos 15º e 16º, cabe à instalação (e não ao notificador) certificar 
que a valorização ou eliminação foi concluída e transmitir o  documento de acompanhamento 
contendo a referida certificação ao notificador e às autoridades competentes em causa. Em 
conformidade com os artigos 21º, nº 8, 23º, nº 6, 34º, nº3, alíneas f) e i), e 37º, nº 3, alíneas f) 
e i), a emissão desta certificação conduz à libertação da garantia financeira. A bem da 
coerência interna, tal deveria ser igualmente o caso no artigo 6º, nºs 5, 6 e 8.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 81
Artigo 6, nº 6

6. Em derrogação do n.º 4, se uma 
transferência for destinada a operações 
intermédias de valorização ou eliminação e 
se realizar uma nova operação de 
valorização ou eliminação no país de 
destino, a garantia financeira ou seguro 
equivalente poderão ser liberados quando os
resíduos deixarem a instalação intermédia e 
o notificador apresentar prova de que a 
operação intermédia foi concluída. Essa 
prova será constituída pelo certificado 
referido na alínea d) do artigo 15.º. Nesse 
caso, qualquer nova transferência para uma 
instalação de valorização ou eliminação será 
coberta por uma nova garantia financeira ou 
seguro equivalente a menos que a autoridade 
competente de destino tenha garantias de 
que essa garantia financeira ou seguro 
equivalente não são necessários. Nestas 
circunstâncias, a autoridade competente será 
responsável pelas obrigações que surjam no 
caso de uma transferência ilegal, ou pela 
retoma quando a transferência ou a nova 
operação de valorização ou eliminação não 

66. Em derrogação do n.º 4, se uma 
transferência for destinada a operações 
intermédias de valorização ou eliminação e 
se realizar uma nova operação de 
valorização ou eliminação no país de 
destino, a garantia financeira ou seguro 
equivalente poderão ser liberados quando os 
resíduos deixarem a instalação intermédia e 
a autoridade competente tiver recebido o
certificado referido na alínea d) do 
artigo 15.º. Nesse caso, qualquer nova 
transferência para uma instalação de 
valorização ou eliminação será coberta por 
uma nova garantia financeira ou seguro 
equivalente a menos que a autoridade 
competente de destino tenha garantias de 
que essa garantia financeira ou seguro 
equivalente não são necessários. Nestas 
circunstâncias, a autoridade competente será 
responsável pelas obrigações que surjam no 
caso de uma transferência ilegal, ou pela 
retoma quando a transferência ou a nova 
operação de valorização ou eliminação não 
puderem ser concluídas como previsto.
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puderem ser concluídas como previsto.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os artigos 15º e 16º, cabe à instalação (e não ao notificador) certificar 
que a valorização ou eliminação foi concluída e transmitir o  documento de acompanhamento 
contendo a referida certificação ao notificador e às autoridades competentes em causa. Em 
conformidade com os artigos 21º, nº 8, 23º, nº 6, 34º, nº3, alíneas f) e i), e 37º, nº 3, alíneas f) 
e i), a emissão desta certificação conduz à libertação da garantia financeira. A bem da 
coerência interna, tal deveria ser igualmente o caso no artigo 6º, nºs 5, 6 e 8.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 82
Artigo 6, nº 8, parágrafo 2

A garantia financeira ou o seguro 
equivalente são liberados quando o 
notificador apresentar prova de que os
resíduos em causa chegaram ao seu destino 
e foram eliminados ou valorizados de uma 
forma ambientalmente correcta. O segundo 
período do segundo parágrafo do n.º 5 e o
n.º 6 são aplicáveis mutatis mutandis.

A garantia financeira ou o seguro 
equivalente são liberados quando a 
autoridade competente tiver recebido o 
certificado referido na alínea e) do artigo 
16º ou, quando apropriado, na alínea e) do 
artigo 15º no respeitante as operações 
provisórias de valorização ou eliminação 
dos resíduos em causa. O n.º 6 é aplicável
mutatis mutandis.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os artigos 15º e 16º, cabe à instalação (e não ao notificador) certificar 
que a valorização ou eliminação foi concluída e transmitir o  documento de acompanhamento 
contendo a referida certificação ao notificador e às autoridades competentes em causa. Em 
conformidade com os artigos 21º, nº 8, 23º, nº 6, 34º, nº3, alíneas f) e i), e 37º, nº 3, alíneas f) 
e i), a emissão desta certificação conduz à libertação da garantia financeira. A bem da 
coerência interna, tal deveria ser igualmente o caso no artigo 6º, nºs 5, 6 e 8.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González 

Alteração 83
Artigo 9, nº 1, parágrafo 2

Pode-se presumir a autorização tácita da Pode-se presumir a autorização tácita da 
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autoridade competente de trânsito se não 
forem apresentadas objecções no referido 
prazo de 30 dias.

autoridade competente em causa se não 
forem apresentadas objecções no referido 
prazo de 30 dias.

Or. en

Justificação

A supressão do "consentimento tácito"  no contexto da transferência de resíduos destinados a 
valorização contraria o objectivo de simplificação da regulamentação. Este instrumento 
representa, na 'praxis' actual, uma considerável simplificação processual.

Alteração apresentada por Avril Doyle e María del Pilar Ayuso González 

Alteração 84
Artigo 9, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

No caso dos resíduos transferidos para 
valorização (incluindo a reutilização) e 
abrangidos pelo âmbito da legislação 
comunitária em matéria de 
responsabilidade do produtor (por exemplo, 
a Directiva 2002/96/CE, relativa aos 
resíduos de equipamento eléctrico e 
electrónico), pode presumir-se o  
consentimento tácito de todas as 
autoridades envolvidas se, no prazo de 30 
dias, não for apresentada qualquer 
objecção à transferência notificada (ou às 
transferências no caso de uma notificação 
geral.

Or. en

Justificação

A Decisão da OCDE C(2001)107 final reconhece explicitamente a possibilidade de aplicar o 
consentimento tácito às transferências de resíduos destinados a valorização. Espera-se que 
grandes quantidades de REEE sejam objecto de recolha para valorização (incluindo a 
reutilização de resíduos de equipamentos e partes de equipamentos) na sequência da 
aplicação da Directiva 2002/96/CE, relativa aos REEE. A Directiva prevê a possibilidade de 
transferência dos REEE entre Estados-Membros, para efeitos de entrega a instalações de 
tratamento e reciclagem. 

Se for requerido consentimento escrito prévio e atendendo ao elevado número de notificações 
que se aguarda, é altamente improvável que as autoridades competentes dos 
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Estados-Membros disponham dos recursos necessários e, por conseguinte, da capacidade de 
resposta no prazo de 30 dias especificado, o que dará lugar a atrasos e à acumulação de 
resíduos.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 85
Artigo 9, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

Se, no caso dos resíduos abrangidos pelo 
Anexo IV, Parte II, no referido prazo de 30 
dias, não forem apresentadas objecções a 
uma transferência de resíduos nos termos 
do nº 1, alínea b), subalínea i) do artigo 3º,  
pode presumir-se o consentimento tácito da 
autoridade competente.

Or. de

Justificação

A supressão do "consentimento tácito" no contexto da transferência de resíduos destinados a 
valorização contraria o objectivo de simplificação do Regulamento. Este instrumento 
representa, na 'praxis' actual, uma considerável simplificação processual. A presente 
alteração incide nos resíduos constantes da actual lista "amarela" de resíduos  (Anexo III do 
Regulamento (CEE) Nº 259/93)

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 86
Artigo 9, nº 7

7. A valorização ou eliminação de resíduos 
em relação com uma transferência prevista 
deve ser concluída no prazo máximo de um 
ano civil a contar da recepção dos resíduos 
pelo destinatário, excepto se for indicado 
um prazo mais curto pelas autoridades 
competentes envolvidas.

7. A valorização ou eliminação de resíduos 
em relação com uma transferência prevista 
deve ser concluída no prazo máximo de um 
ano civil a contar da recepção dos resíduos 
pela instalação, excepto se for indicado um 
prazo mais curto pelas autoridades 
competentes envolvidas.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
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nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 87
Artigo 9, nº 9 bis (novo)

9 bis. O destinatário é informado pela 
autoridade competente de expedição sobre 
a apresentação da notificação, nos termos 
do nº 2 do artigo 7º, recebe uma cópia do 
aviso de recepção, enviada pela autoridade 
competente de destino, nos termos do nº 2 
do artigo 8º, e uma cópia da decisão, 
enviada pelas autoridades competentes, nos 
termos do nº 2 do artigo 9º.  

Or. de

Justificação

O destinatário dos resíduos deveria, como já previsto no regulamento em vigor relativo às 
transferências de resíduos, ser imprescindivelmente informado do desenrolar do 
procedimento de notificação, dado que já celebrou com o notificante  um contrato de 
tratamento dos resíduos e que poderiam surgir importantes alterações susceptíveis de 
influenciar a transferência dos resíduos, como, por exemplo, a suspensão de funcionamento  
da instalação e a taxa de utilização da capacidade.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 88
Artigo 10, nº 4 bis (novo)

4 bis. As autoridades de origem e de destino 
poderão obrigar o destinatário a elaborar 
regularmente um relatório no qual devem 
ser registadas todas as operações de 
tratamento de resíduos.
Esse relatório deverá registar todas as 
entradas e saídas de resíduos para cada um 
dos métodos de tratamento, a fim de que as 
autoridades possam, em qualquer 
momento, verificar se as transferências de 
resíduos se realizam conforme a 
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notificação.

Or. en

Justificação

Pretende-se estabelecer um requisito de informação para que as autoridades competentes 
possam controlar de uma forma eficiente os fluxos de resíduos e a forma como são tratados, 
de acordo com as autorizações concedidas.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 89
Artigo 11, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) A transferência ou eliminação 
planeada não ser consentânea com as 
obrigações decorrentes da Convenção de 
Basileia, que consistem em garantir uma 
gestão ambientalmente segura e racional, 
reduzir ao mínimo o movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos e de 
outros resíduos e com o princípio da 
auto-suficiência nacional na gestão de 
resíduos; ou 

Or. en

Justificação

O presente texto tem por objectivo reforçar as possibilidades de objecção às exportações e 
estabelece vínculos mais sólidos  às obrigações de Basileia. A presente alteração está 
relacionada com uma alteração semelhante ao artigo 12º.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 90
Artigo 11, nº 1, alínea d)

d) O notificador ou o destinatário não ter 
reiteradamente cumprido o disposto nos 
artigos 15.º e 16.º em relação a anteriores 
transferências; ou

d) O notificador ou a instalação não ter 
reiteradamente cumprido o disposto nos 
artigos 15.º e 16.º em relação a anteriores 
transferências; ou
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Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 91
Artigo 11, nº 1, alínea g), subalínea i)

i) com vista à implementação do princípio 
da auto-suficiência aos níveis comunitário e 
nacional;

i) com vista à implementação do princípio 
da auto-suficiência ao nível comunitário;

Or. en

Justificação

O mercado interno deveria igualmente abranger a gestão de resíduos.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 92
Artigo 11, nº 1, alínea h)

h) Os resíduos serem tratados numa 
instalação abrangida pela 
Directiva 96/61/CE, mas que não aplica as 
melhores técnicas disponíveis definidas no 
n.º 4 do artigo 9.º da referida directiva de 
acordo com a licença da instalação; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Este método poderia estar em contradição com os princípios que regem o mercado interno.
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Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 93
Artigo 12, nº 1, alínea a)

a) A transferência ou valorização prevista 
não ser consentânea com a 
Directiva 75/442/CEE, nomeadamente com 
os seus artigos 3.º, 4.º, 7.º e 10.º; ou

a) A transferência ou valorização prevista 
não ser consentânea com a 
Directiva 75/442/CEE, nomeadamente com 
os seus artigos 3.º, 4.º, 7.º e 10.º; excepto 
nos casos abrangidos pelas alíneas 
seguintes; ou

Or. en

Justificação

A bem da clareza e para precaver a dupla regulamentação. Em 16 de Dezembro de 2004, o 
Tribunal de Justiça Europeu clarificou o nº 4, alínea a), primeiro travessão do artigo 7º do 
Regulamento 259/93 (Processo C-277/02). Nos termos desta sua decisão, as autoridades 
competentes podem levantar objecções quando no país de destino  vigorem normas de 
tratamento menos rigorosas do que no país de expedição. Uma tal razão para apresentar 
objecções está prevista no nº 1, alínea c), do artigo artigo 12º; o conteúdo do nº 4, primeiro 
travessão da alínea a), do artigo 7º do Regulamento 259/93 está, - com uma ligeira 
modificação - contido no nº 1, alínea a), do artigo 12º, o que se entende constituir uma dupla 
regulamentação. É igualmente possível que haja alguma sobreposição entre o nº 1, alínea a), 
do artigo 12º e o nº 1, alíneas l), h), j) e k) do artigo 12º. 

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 94
Artigo 12, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) A transferência ou eliminação 
planeada não ser consentânea com as 
obrigações decorrentes da Convenção de 
Basileia, que consistem em garantir uma 
gestão ambientalmente segura e racional, 
reduzir ao mínimo o movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos e de 
outros resíduos e com o princípio da 
auto-suficiência nacional na gestão de 
resíduos; ou 

Or. en
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Justificação

O presente texto tem por objectivo reforçar as possibilidades de objecção às exportações e 
estabelece vínculos mais sólidos às obrigações de Basileia. A presente alteração está 
relacionada com uma alteração semelhante ao artigo 11º.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 95
Artigo 12, nº 1, alínea b)

b) A transferência ou valorização prevista 
não ser consentânea com a legislação 
nacional relativa à protecção do ambiente, 
ordem pública, segurança pública ou 
protecção da saúde no que se refere a acções 
realizadas no país que levanta a objecção; ou

b) A transferência ou valorização prevista 
não ser consentânea com a legislação 
nacional, aprovada a título de transposição 
de directivas da União Europeia e 
conforme aos regulamentos da União 
Europeia, relativa à protecção do ambiente, 
ordem pública, segurança pública ou 
protecção da saúde ou tributação ambiental
no que se refere a acções realizadas no país 
que levanta a objecção; ou

Or. en

Justificação

A correcta e uniforme aplicação do Regulamento relativo à transferência de resíduos requer 
que as possibilidades de objecção apenas assentem, para todos os países, nas mesmas 
estratégias e regulamentação de referência europeias. 

Não deve ser permitido ao país que apresenta a objecção usar a sua própria legislação como 
fundamento para a objecção, quando aquela legislação não se baseie em legislação europeia. 
Esta possibilidade, bem como alguma legislação específica nacional em matéria de ambiente, 
distorceria o funcionamento do mercado interno e conduziria a uma inflação de acções em 
justiça.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 96
Artigo 12, nº 1, alínea c)

c) Respeitando a necessidade de assegurar 
o bom funcionamento do mercado interno, 
a transferência ou valorização prevista não 
seja consentânea com a legislação do país 

Suprimido
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de expedição em matéria de valorização, 
incluindo no caso de a transferência 
prevista se destinar à valorização numa 
instalação com normas de tratamento 
menos rigorosas para este resíduo 
específico do que as estabelecidas no país 
de expedição;

Or. en

Justificação

A presente disposição criará entraves no mercado europeu da reciclagem e valorização de 
resíduos, sem conduzir a uma melhoria das normas ambientais da gestão de resíduos na UE. 
Por outro lado, dado ser a formulação deste número vaga e complexa, poderia conduzir a um 
aumento das transferências ilegais de resíduos, sendo susceptível de levar a acções em 
justiça.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 97
Artigo 12, nº 1, alínea c)

c) Respeitando a necessidade de assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, a 
transferência ou valorização prevista não 
seja consentânea com a legislação do país de 
expedição em matéria de valorização, 
incluindo no caso de a transferência 
prevista se destinar à valorização numa 
instalação com normas de tratamento 
menos rigorosas para este resíduo 
específico do que as estabelecidas no país 
de expedição;

c) Respeitando a necessidade de assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, a 
transferência ou valorização prevista não 
seja consentânea com a legislação do país de 
expedição em matéria de valorização, 
aprovada a título de transposição de 
directivas da União Europeia e conforme 
aos regulamentos da União Europeia,;

Tal não se aplica se: Tal não se aplica se:

i) Existir legislação comunitária 
correspondente, nomeadamente relacionada 
com resíduos, e tiverem sido introduzidas no 
direito nacional, em transposição dessa 
legislação comunitária, disposições pelo 
menos tão rigorosas como as estabelecidas 
na legislação comunitária;

i) Existir legislação comunitária 
correspondente, nomeadamente relacionada 
com resíduos, e tiverem sido introduzidas no 
direito nacional, em transposição dessa 
legislação comunitária, disposições pelo 
menos tão rigorosas como as estabelecidas 
na legislação comunitária;

ii) A operação de valorização no país de 
destino se realizar em condições 
sensivelmente equivalentes às preconizadas 

ii) A operação de valorização no país de 
destino se realizar em condições 
sensivelmente equivalentes às preconizadas 
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no direito nacional do país de expedição; na legislação da União; ou
iii) A legislação nacional do país de 
expedição, que não a abrangida pela 
subalínea i), não tiver sido notificada nos 
termos da Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
às regras dos serviços da sociedade da 
informação, se exigido nessa directiva; ou

Or. en

Justificação

A correcta e uniforme aplicação do Regulamento relativo à transferência de resíduos requer 
que as possibilidades de objecção apenas assentem, para todos os países, nas mesmas 
estratégias e regulamentação de referência europeias. 

As objecções não deveriam assentar em critérios subjectivos ou pouco claros (p.ex. “normas 
de tratamento menos rigorosas”) ou em regulamentação nacional não consistente com a 
legislação europeia, o que criaria condições de distorção da concorrência e a uma inflação
de acções em justiça.

Por outro lado, a fim de reduzir o impacto ambiental do tratamento de resíduos, deveriam 
promover-se as transferências entre Estados-Membros, quando o tratamento no país de 
destino tenha um melhor impacto ambiental do que no país de expedição. Esta ideia não 
consta da proposta, o que poderia conduzir a que este artigo fosse utilizado para fins de 
protecção de empresas  de tratamento locais, em vez de contribuir para uma real melhoria do 
impacto ambiental do tratamento de resíduos.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 98
Artigo 12, nº 1, alínea e)

e) O notificador ou o destinatário não terem 
reiteradamente cumprido o disposto nos 
artigos 15.º e 16.º em relação a anteriores 
transferências; ou

e) O notificador ou a instalação não terem 
reiteradamente cumprido o disposto nos 
artigos 15.º e 16.º em relação a anteriores 
transferências; ou

Or. en
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Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 99
Artigo 12, nº 1, alínea c), subalínea i)

i) Existir legislação comunitária 
correspondente, nomeadamente 
relacionada com resíduos, e tiverem sido 
introduzidas no direito nacional, em 
transposição dessa legislação comunitária, 
disposições pelo menos tão rigorosas como 
as estabelecidas na legislação comunitária;

Suprimido

Or. de

Justificação

A razão prevista na presente disposição como fundamento para apresentar uma objecção é 
contrária à legislação em vigor, uma vez que os chamados documentos BAT, que são 
elaborados com base na Directiva 96/61/CE (Directiva PCIP) e devem reflectir o estado de 
avanço da técnica, não são vinculativos para as autoridades nacionais. Por outro lado, a 
aceitação da objecção conferiria carácter juridicamente vinculativo aos documentos BAT .

Além disso, deveria procurar obter-se uma regulamentação abrangente no âmbito das 
discussões sobre a inclusão da totalidade das instalações de valorização de resíduos no 
âmbito de aplicação da Directiva PCIP.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 100
Artigo 12, nº 1, alínea i)

i) Os resíduos serem tratados numa 
instalação abrangida pela
Directiva 96/61/CE, mas que não aplica as 
melhores técnicas disponíveis definidas no 
n.º 4 do artigo 9.º da referida directiva de 
acordo com a licença da instalação; ou

i) Os resíduos serem tratados numa 
instalação que, não obstante ter recebido  
um licenciamento nos termos da 
Directiva 96/61/CE, relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição, não 
procede ao tratamento dos resíduos em 
conformidade com o referido 
licenciamento; ou

Or. en



PE 362.657v01-00 32/69 AM\579991PT.doc

PT

Justificação

Com a sua actual redacção, a proposta não é consentânea com o espírito da Directiva 
96/61/CE, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição. As licenças das empresas 
de tratamento de resíduos abrangidas pela Directiva PCIP têm de ter em conta um grande 
número de diferentes especificações e não só as melhores técnicas disponíveis recomendadas 
nos documentos BREF.  

Incumbe às autoridades competentes que concedem a licença definir quais as especificações 
a  aplicar à instalação de tratamento, garantindo, então, a conformidade com essa licença. 
Assim sendo, somente as autoridades do país em que a instalação de tratamento está 
localizada deveriam poder apresentar objecções por razões de não conformidade com a 
licença, e não as autoridades do país de expedição ou de trânsito.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Philippe Busquin

Alteração 101
Artigo 12, nº 1, alínea i)

i) Os resíduos serem tratados numa 
instalação abrangida pela 
Directiva 96/61/CE, mas que não aplica as 
melhores técnicas disponíveis definidas no 
n.º 4 do artigo 9.º da referida directiva de
acordo com a licença da instalação; ou

i) Os resíduos serem tratados numa 
instalação abrangida pela 
Directiva 96/61/CE, relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição, mas que 
não procede ao tratamento dos resíduos em 
conformidade respectivo licenciamento; ou

Or. fr

Justificação

Com a sua actual redacção, a proposta não é consentânea com o espírito da Directiva 
96/61/CE, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição. As licenças das empresas 
de tratamento de resíduos abrangidas pela Directiva PCIP têm de ter em conta um grande 
número de diferentes especificações e não só as melhores técnicas disponíveis recomendadas 
nos documentos BREF.  

Incumbe às autoridades competentes que concedem a licença definir quais as especificações 
a  aplicar à instalação de tratamento, garantindo, então, a conformidade com essa licença. 
Assim sendo, somente as autoridades do país em que a instalação de tratamento está 
localizada deveriam poder apresentar objecções por razões de não conformidade com a 
licença, e não as autoridades do país de expedição ou de trânsito.
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Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 102
Artigo 12, nº 1, alínea k)

k) Os resíduos em causa não sejam tratados 
de acordo com os planos de gestão de 
resíduos elaborados ao abrigo do artigo 7.º 
da Directiva 75/442/CEE, com vista a 
garantir a aplicação das obrigações de 
valorização ou reciclagem juridicamente 
vinculativas estabelecidas na legislação 
comunitária.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo  7º da Directiva 75/442/CEE prevê que os Estados-membros são obrigados a 
elaborar planos de gestão visando a diminuição dos resíduos. No respeitante à valorização, é 
necessário ter em conta todas as opções de tratamento existentes que  no interior da 
Comunidade Europeia visam a valorização. Assegurar a valorização dos resíduos em causa 
no contexto dos movimentos transfronteiras deverá permitir optimizar as operações de 
valorização, minimizando, simultaneamente, o impacto ambiental da produção e tratamento 
de resíduos.

O presente artigo poderia implicar que cada Estado-Membro teria necessidade de ser auto-
suficiente no domínio do tratamento de resíduos para valorização, o que teria por 
consequência múltiplas criações de infra-estruturas onerosas e subutilizadas.

Uma correcta aplicação do regulamento relativo às transferências de resíduos requer que as 
possibilidades de objecção se baseiem, para todos os países, nos mesmo regulamentos de 
referência e nas mesmas normas europeias.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 103
Artigo 12, nº 1, alínea k)

k) Os resíduos em causa não sejam tratados 
de acordo com os planos de gestão de 
resíduos elaborados ao abrigo do artigo 7.º 
da Directiva 75/442/CEE, com vista a 
garantir a aplicação das obrigações de 
valorização ou reciclagem juridicamente 
vinculativas estabelecidas na legislação 

Suprimido
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comunitária.

Or. fr

Justificação

O artigo  7º da Directiva 75/442/CEE prevê que os Estados-membros são obrigados a 
elaborar planos de gestão visando a diminuição dos resíduos. No respeitante à valorização, é 
necessário ter em conta todas as opções de tratamento existentes que  no interior da 
Comunidade Europeia visam a valorização. Assegurar a valorização dos resíduos em causa 
no contexto dos movimentos transfronteiras deverá permitir optimizar as operações de 
valorização, minimizando, simultaneamente, o impacto ambiental da produção e tratamento 
de resíduos.

O presente artigo poderia implicar que cada Estado-Membro teria necessidade de ser auto-
suficiente no domínio do tratamento de resíduos para valorização, o que teria por 
consequência múltiplas criações de infra-estruturas onerosas e subutilizadas.

Uma correcta aplicação do regulamento relativo às transferências de resíduos requer que as 
possibilidades de objecção se baseiem, para todos os países, nos mesmo regulamentos de 
referência e nas mesmas normas europeias.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 104
Artigo 12, nº 1 bis (novo)

1 bis. As objecções enunciadas na alíneas 
c) e g) do nº 1 só podem ser invocadas até à 
entrada em vigor de uma regulamentação 
comunitária específica, todavia, o mais 
tardar até quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. de

Justificação

Cumpre clarificar juridicamente os critérios de valorização referidos na alínea g), o que 
deveria ocorrer no âmbito da revisão da Directiva-Quadro relativa aos resíduos (Directiva 
75/442/CEE, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 91/156/CEE). A razão 
para apresentar objecções deveria, por conseguinte, ser limitada no tempo.

O nº 1, alínea c), do artigo 12º representa uma inobservância do princípio do mercado 
interno, que não se justifica por requisitos específicos de protecção do ambiente ou da saúde
humana. Tal conduziria a uma renacionalização da eliminação de resíduos. De facto, a 
posição comum do Conselho prevê, por princípio, que, a existir legislação comunitária 
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relevante em particular para os resíduos, não podem ser apresentadas objecções. Por outro 
lado, subsiste o perigo de que, em caso de introdução de critérios europeus hesitantes ou 
apenas incompletos em matéria de resíduos e matérias-primas secundárias, as razões 
previstas no nº 1, alínea c), do artigo 12º para apresentar objecções possam conduzir a uma 
inobservância duradoura do princípio do mercado interno. Assim sendo, a razão para 
apresentar objecções deve ser limitada no tempo.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 105
Artigo 13 nº 1, alínea a)

a) Os resíduos apresentarem características 
físicas e químicas essencialmente 
semelhantes,

a) Os resíduos apresentarem características 
físicas e químicas essencialmente 
semelhantes, e

Or. en

Justificação

Introdução da palavra"e", que fora esquecida, a fim de tornar claro que os três critérios 
devem ser cumpridos no âmbito de uma notificação geral.

Alteração apresentada por Avril Doyle e María del Pilar Ayuso González

Alteração 106
Artigo 13 nº 1 bis (novo)

1 bis. Não obstante não se verificarem as 
condições enunciadas nas alíneas b) e c) do 
nº 1, o notificador pode apresentar uma 
notificação geral que abranja várias 
transferências, a partir de uma única área 
ou de várias, se os resíduos estiverem 
abrangidos pelo âmbito da legislação 
relativa à responsabilidade do produtor 
comunitário (por exemplo, a Directiva 
2002/96/CE). O notificador pode 
apresentar uma notificação geral que 
abranja quaisquer transferências 
destinadas a valorizações intermédias, não 
se aplicando as disposições do artigo 15º.   

Or. en
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Justificação

Segundo algumas estimativas, no contexto da Directiva 2002/96/CE, relativa aos resíduos de 
equipamento eléctrico e electrónico (REEE), na UE seriam anualmente necessárias cerca de 
2,5 milhões de autorizações escritas de transferências de REEE. 

A presente alteração visa facilitar o transporte de tais resíduos, ao prever a apresentação de 
uma notificação geral e a eliminação do requisito de as transferências de resíduos ao abrigo 
de uma notificação geral terem de ser enviadas para a mesma instalação no país de destino e 
seguir o mesmo trajecto. Em seu lugar, um sistema de recolha autorizada poderia apresentar 
uma notificação geral ao Estado-Membro para o qual tenciona transferir o resíduo, cobrindo  
todas as instalações de recolha previstas nesse Estado-Membro. Poderiam ser requeridas  
informações adicionais relativas à notificação apresentada, em conformidade com o nº 3 do 
artigo 4º.

Algumas transferências de resíduos abrangidos pelas iniciativas comunitárias em matéria de 
responsabilidade dos produtores, designadamente os REEE, poderiam ser triadas ou 
consolidadas antes da transferência para valorização final, sendo que, assim um notificador 
estaria em condições de incluir na notificação geral estas transferências para valorização 
provisória.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 107
Artigo 13 nº 3

3. As autoridades competentes envolvidas 
podem condicionar o seu acordo à utilização 
da notificação geral ao fornecimento 
subsequente de informações e documentação 
adicionais, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 4.º.

(Não se aplica à língua portuguesa)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à língua portuguesa).

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 108
Artigo 13 nº 3 bis (novo)
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3 bis. Em caso de retoma voluntária de 
resíduos por um produtor, aplicam-se as  
seguintes disposições:
a) A notificação de recolha refere-se a uma 
chave de resíduos, a todos os produtores de 
resíduos no Estado-Membro em causa, bem 
como a um máximo de 250 t de resíduos 
por ano e por produtor de resíduos.
b) O produtor prova ser detentor de uma 
autorização geral de trânsito por todos os 
países de trânsito.
c) O produtor inicial apresenta às 
autoridades competentes um balanço anual 
acompanhado de uma lista de todos os 
produtores de resíduos.
d) A autoridade competente de destino 
controla a eliminação regular dos resíduos 
voluntariamente retomados.
e) Em derrogação do disposto no nº 4, 
parágrafo 4, do artigo5º, o produtor inicial  
pode, a pedido, transmitir igualmente à 
autoridade competente relevante o contrato 
de fornecimento celebrado entre ele próprio 
e o produtor de resíduos.

Or. en

Justificação

Face à importância crescente da responsabilidade do produtor na política europeia em 
matéria de ambiente, deveria ser possibilitada a "retoma voluntária" de resíduos de produtos 
no contexto da notificação da recolha, o que conduz a uma redução dos entraves 
burocráticos e coloca o produtor em posição de retomar resíduos de produtos até hoje 
economicamente não viáveis. (Ex-alteração 99 aprovada em plenário).

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 109
Artigo 15 nº 1, alínea d)

d) O mais cedo possível, mas o mais 
tardar 30 dias após a conclusão das 
operações intermédias de valorização ou 
eliminação e o mais tardar um ano civil – ou 

d) O mais cedo possível, mas o mais 
tardar 30 dias após a conclusão das 
operações intermédias de valorização ou 
eliminação e o mais tardar um ano civil – ou 
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um período mais curto nos termos do n.º 7 
do artigo 9.º – após a recepção dos resíduos, 
o destinatário ou a instalação que efectua 
essa operação devem, sob a sua 
responsabilidade, certificar que foi concluída 
a operação de valorização ou eliminação.

um período mais curto nos termos do n.º 7 
do artigo 9.º – após a recepção dos resíduos, 
a instalação que efectua essa operação deve, 
sob a sua responsabilidade, certificar que foi 
concluída a operação de valorização ou 
eliminação.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 110
Artigo 16 nº 1, alínea c)

c) Documentos de acompanhamento de cada 
transporte: o notificador deve conservar uma 
cópia do documento de acompanhamento. O 
documento de acompanhamento e as cópias 
do documento de notificação que contenham 
a autorização por escrito e as condições das 
autoridades competentes envolvidas, devem 
acompanhar cada transporte. O documento 
de acompanhamento deve ser conservado 
pelo destinatário;

c) Documentos de acompanhamento de cada 
transporte: o notificador deve conservar uma 
cópia do documento de acompanhamento. O 
documento de acompanhamento e as cópias 
do documento de notificação que contenham 
a autorização por escrito e as condições das 
autoridades competentes envolvidas, devem 
acompanhar cada transporte. O documento 
de acompanhamento deve ser conservado 
pela instalação que recebe os resíduos;

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 111
Artigo 16 nº 1, alínea d)

d) Confirmação escrita da recepção dos 
resíduos pelo destinatário: no prazo de três 
dias após a recepção dos resíduos, o 

d) Confirmação escrita da recepção dos 
resíduos pela instalação: no prazo de três 
dias após a recepção dos resíduos, a 



AM\579991PT.doc 39/69 PE 362.657v01-00

PT

destinatário deve fornecer a confirmação 
por escrito da recepção dos mesmos.

instalação deve fornecer a confirmação por 
escrito da recepção dos mesmos.

Essa confirmação é indicada no documento 
de acompanhamento ou a ele anexa.

Essa confirmação é indicada no documento 
de acompanhamento ou a ele anexa.

O destinatário envia ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópias 
assinadas do documento de 
acompanhamento com essa confirmação.

A referida instalação envia ao notificador e 
às autoridades competentes envolvidas 
cópias assinadas do documento de 
acompanhamento com essa confirmação.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 112
Artigo 16 nº 1, alínea e)

e) Certificado de valorização não intermédia 
ou eliminação pelo destinatário: o mais cedo 
possível, mas o mais tardar 30 dias após a 
conclusão das operações de valorização não 
intermédia ou eliminação e o mais tardar um 
ano civil – ou um período mais curto nos 
termos do n.º 7 do artigo 9.º – após a 
recepção dos resíduos, o destinatário ou a 
instalação que efectua essa operação devem, 
sob a sua responsabilidade, certificar que foi 
concluída a operação não intermédia de 
valorização ou eliminação.

e) Certificado de valorização não intermédia 
ou eliminação pela instalação: o mais cedo 
possível, mas o mais tardar 30 dias após a 
conclusão das operações de valorização não 
intermédia ou eliminação e o mais tardar um 
ano civil – ou um período mais curto nos 
termos do n.º 7 do artigo 9.º – após a 
recepção dos resíduos, a instalação que 
efectua essa operação deve, sob a sua 
responsabilidade, certificar que foi concluída 
a operação não intermédia de valorização ou 
eliminação.

Esse certificado é indicado no documento de 
acompanhamento ou a ele anexo.

Esse certificado é indicado no documento de 
acompanhamento ou a ele anexo.

O destinatário envia ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópias 
assinadas do documento de 
acompanhamento contendo esse certificado.

A referida instalação envia ao notificador e 
às autoridades competentes envolvidas 
cópias assinadas do documento de 
acompanhamento contendo esse certificado.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
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nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 113
Artigo 18, nº 1, parte introdutória

1. Os resíduos referidos nos n.ºs 2 e 4 do 
artigo 3.º que se destinem a ser transferidos 
de um Estado-Membro para outro e/ou a 
transitar por um ou vários outros Estados-
-Membros estão sujeitos aos seguintes 
requisitos processuais:

1. Os resíduos referidos nos n.ºs 2 e 4 do 
artigo 3.º que se destinem a ser transferidos 
estão sujeitos aos seguintes requisitos 
processuais:

Or. en

Justificação

Supressão de texto supérfluo. O âmbito de aplicação do nº 2 do artigo 1º e a definição de 
transferência constante do nº 34 do artigo 2º tornam claro quais as transferências 
abrangidas pelo nº 1 artigo 18º.  Tal texto também não está incluído no nº 1 do artigo 3º, nem 
no primeiro parágrafo do artigo 4º no respeitante ao procedimento de notificação e 
consentimento escritos prévios.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 114
Artigo 18, nº 2, parágrafo 2

A pessoa que trata da transferência ou o 
destinatário deve fornecer uma cópia do 
contrato a pedido da autoridade competente 
envolvida.

Suprimido

Or. en

Justificação

Antes da transferência de resíduos para efeitos de valorização, nos termos do Anexo III, a 
autoridade competente não recebe quaisquer documentos. Não é também necessário o envio 
de um contrato.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 115
Artigo 18, nº 4

4. As informações referidas no n.º 1 devem 
ser tratadas confidencialmente, de acordo 
com a legislação nacional e comunitária.

4. As informações referidas no n.º 1 devem 
estar sujeitas a exigências de 
confidencialidade, de acordo com a 
legislação nacional e comunitária.

Or. en

Justificação

No seu texto, o Conselho prevê um grau de confidencialidade superior ao necessário. As 
informações recolhidas pelos Estados-Membros sobre o tráfico de resíduos não deveriam, em 
todos os casos ou todas as partes, ser consideradas confidenciais.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 116
Artigo 20, nº 1

1. Todos os documentos dirigidos às 
autoridades competentes ou por estas 
enviados relativos a uma transferência 
notificada devem ser conservados na 
Comunidade pelas autoridades competentes, 
pelo notificador e pelo destinatário, durante 
pelo menos três anos a contar da data de 
início da transferência.

1.Todos os documentos dirigidos às 
autoridades competentes ou por estas 
enviados relativos a uma transferência 
notificada devem ser conservados na 
Comunidade pelas autoridades competentes, 
pelo notificador, pelo destinatário e pela 
instalação que recebe os resíduos, durante 
pelo menos três anos a contar da data de 
início da transferência.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 117
Artigo 20, nº 2
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2. As informações fornecidas nos termos do 
n.º 1 do artigo 18.º são conservadas na 
Comunidade, pela pessoa que trata da 
transferência e pelo destinatário, durante 
pelo menos três anos a contar da data de 
início da transferência.

2.As informações fornecidas nos termos do 
n.º 1 do artigo 18.º são conservadas na 
Comunidade, pela pessoa que trata da 
transferência, pelo destinatário e pela 
instalação que recebe os resíduos, durante 
pelo menos três anos a contar da data de 
início da transferência

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 118
Artigo 21, nº 8

8. A obrigação do notificador e a obrigação 
subsidiária do país de expedição de aceitar a 
retoma dos resíduos ou de providenciar uma 
valorização ou eliminação alternativa 
terminará quando o destinatário emitir o 
certificado de eliminação ou valorização não 
intermédia referido na alínea e) do 
artigo 16.º ou, se adequado, na alínea e) do 
artigo 15.º. Nos casos de operações 
intermédias de valorização ou eliminação 
referidas no n.º 6 do artigo 6.º, a obrigação 
subsidiária do país de expedição termina 
quando o destinatário emitir o certificado 
referido na alínea d) do artigo 15º.

8. A obrigação do notificador e a obrigação 
subsidiária do país de expedição de aceitar a 
retoma dos resíduos ou de providenciar uma 
valorização ou eliminação alternativa 
terminará quando a instalação emitir o 
certificado de eliminação ou valorização não 
intermédia referido na alínea e) do 
artigo 16.º ou, se adequado, na alínea e) do 
artigo 15.º. Nos casos de operações 
intermédias de valorização ou eliminação 
referidas no n.º 6 do artigo 6.º, a obrigação 
subsidiária do país de expedição termina 
quando a instalação emitir o certificado 
referido na alínea d) do artigo 15º.

Se o destinatário emitir um certificado de 
valorização ou eliminação de forma a dar 
origem a uma transferência ilícita, tendo por 
consequência a libertação da garantia 
financeira, são aplicáveis o n.º 3 do 
artigo 23.º e o n.º 2 do artigo 24.º.

Se a instalação emitir um certificado de 
valorização ou eliminação de forma a dar 
origem a uma transferência ilícita, tendo por 
consequência a libertação da garantia 
financeira, são aplicáveis o n.º 3 do 
artigo 23.º e o n.º 2 do artigo 24.º.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
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nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 119
Artigo 23, nº 6

6. Nos casos de valorização ou eliminação 
intermédia referidos no n.º 6 do artigo 6.º, 
quando se detecta uma transferência ilegal 
após conclusão da operação de valorização 
ou eliminação intermédia, a obrigação 
subsidiária do país de expedição de aceitar a 
retoma dos resíduos ou de providenciar uma 
valorização ou eliminação alternativa 
terminará quando o destinatário emitir o 
certificado referido na alínea d) do 
artigo 15.º.

6. Nos casos de valorização ou eliminação 
intermédia referidos no n.º 6 do artigo 6.º, 
quando se detecta uma transferência ilegal 
após conclusão da operação de valorização 
ou eliminação intermédia, a obrigação 
subsidiária do país de expedição de aceitar a 
retoma dos resíduos ou de providenciar uma 
valorização ou eliminação alternativa 
terminará quando a instalação emitir o 
certificado referido na alínea d) do 
artigo 15.º.

Se o destinatário emitir um certificado de 
valorização ou eliminação de forma a dar 
origem a uma transferência ilegal, tendo por 
consequência a liberação da garantia 
financeira, são aplicáveis o n.º 3 do presente
artigo e o n.º 2 do artigo 24.º.

Se a instalação emitir um certificado de 
valorização ou eliminação de forma a dar 
origem a uma transferência ilegal, tendo por 
consequência a liberação da garantia 
financeira, são aplicáveis o n.º 3 do presente 
artigo e o n.º 2 do artigo 24.º.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 120
Artigo 25, nº 4

4. Sob reserva de acordo das autoridades 
competentes envolvidas e do notificador, as 
informações e documentos enumerados no 
n.º 1 podem ser apresentados e enviados por 
meio de transferência electrónica de dados 
com assinatura electrónica ou autenticação 
electrónica, nos termos da 

4. Sob reserva de acordo das autoridades 
competentes envolvidas, as informações e 
documentos enumerados no n.º 1 podem ser 
apresentados e enviados por meio de 
transferência electrónica de dados com 
assinatura electrónica ou autenticação 
electrónica, nos termos da 
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Directiva 1999/93/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro 
de 1999, relativa a um quadro legal 
comunitário para as assinaturas electrónicas, 
ou de um sistema de autenticação electrónica 
comparável que proporcione o mesmo nível 
de segurança. Nesse caso, poderão ser 
tomadas disposições organizativas relativas 
à transferência electrónica de dados.

Directiva 1999/93/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro 
de 1999, relativa a um quadro legal 
comunitário para as assinaturas electrónicas, 
ou de um sistema de autenticação electrónica 
comparável que proporcione o mesmo nível 
de segurança. Nesse caso, poderão ser 
tomadas disposições organizativas relativas 
à transferência electrónica de dados, em 
particular no que diz respeito aos modos de 
transmissão.

Or. de

Justificação

Introdução de um sistema electrónico visando incrementar a eficácia da administração e 
facilitar o procedimento para o notificante. O funcionamento de um sistema de notificação 
através do intercâmbio electrónico de dados apenas pode ser garantido, se esse sistema for 
criado para todos sem excepção. 

O intercâmbio electrónico de dados requer, por outro lado, o estabelecimento e a 
manutenção de processos  – normalizados e ou acordados  – de tratamento de dados nos 
planos técnico e da organização. Por razões de eficácia, de exequibilidade técnica e de 
custos, poderá ser necessário modificar procedimentos previstos (em conformidade com a 
especificação do Projecto EUDIN – European Data Interchange for Waste Notification 
Systems - entre a Alemanha, os Países Baixos, a Bélgica e a Áustria). Aditamento proposto a 
bem da clareza.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 121
Artigo 27, nº 3

3. Se as autoridades competentes de 
expedição e de destino não chegarem a 
acordo quanto à classificação da operação de 
tratamento de resíduos notificada como 
tratando-se de uma valorização ou 
eliminação , serão aplicáveis as disposições 
relativas à eliminação.

3. Se as autoridades competentes de 
expedição e de destino não chegarem a 
acordo quanto à classificação da operação de 
tratamento de resíduos notificada como 
tratando-se de uma valorização ou 
eliminação, devem apresentar um pedido de 
classificação à reunião de correspondentes, 
definida no artigo 56º, a fim de alcançar 
um compromisso sobre a classificação da 
operação. Até à realização da reunião de 
correspondentes, serão aplicáveis as 
disposições relativas à eliminação.



AM\579991PT.doc 45/69 PE 362.657v01-00

PT

Or. en

Justificação

A tomada de uma  decisão, por parte de uma autoridade, no sentido de classificar uma 
operação como eliminação poderia bloquear a transferência durante um longo período, se, 
como proposto pelo Conselho, o caso fosse submetido à apreciação do Tribunal de Primeira 
Instância.

Em caso de desacordo, a apresentação do pedido de classificação à reunião de 
correspondentes reduziria claramente o tempo requerido para encontrar uma solução, o que, 
por seu turno, reduziria de modo significativo a incerteza jurídica, bem como o potencial 
aumento do volume de trabalho do Tribunal de Primeira Instância.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 122
Artigo 27, nº 3

3. Se as autoridades competentes de 
expedição e de destino não chegarem a 
acordo quanto à classificação da operação de 
tratamento de resíduos notificada como 
tratando-se de uma valorização ou 
eliminação, serão aplicáveis as disposições 
relativas à eliminação.

3. Se as autoridades competentes de 
expedição e de destino não concordarem 
quanto à classificação da operação de 
tratamento de resíduos notificada tratando-se 
de uma valorização ou eliminação, 
prevalecerá a opinião das autoridades de 
destino.

Or. en

Justificação

Dar  preferência às disposições relativas à eliminação, em caso de discrepância, não resolve 
o problema, pelo contrário, agrava-o. Esta disposição pode ser utilizada pelas autoridades 
de expedição para dar um tratamento de favor às instalações locais de eliminação de 
resíduos, em detrimento de instalações de valorização situadas fora do país de origem.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 123
Artigo 30, parte introdutória

Quando seja efectuada uma transferência de 
resíduos destinados a eliminação no interior 
da Comunidade, inclusivamente entre 
localidades de um mesmo Estado-Membro, 

Quando seja efectuada uma transferência de 
resíduos destinados a eliminação no interior 
da Comunidade, com trânsito por um ou 
mais países terceiros, a autoridade 
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com trânsito por um ou mais países 
terceiros, a autoridade competente de 
expedição deve, além do disposto no 
presente Título, perguntar à autoridade 
competente dos países terceiros se deseja 
enviar a sua autorização por escrito quanto à 
transferência prevista:

competente de expedição deve, além do 
disposto no presente Título, perguntar à 
autoridade competente dos países terceiros 
se deseja enviar a sua autorização por escrito 
quanto à transferência prevista:

Or. en

Justificação

Supressão de texto supérfluo. O âmbito de aplicação do nº 2, alíneas a) e a bis), do artigo 1º 
e a definição de transferência constante do nº 34 do artigo 2º tornam claro que também as 
transferências no interior do mesmo Estado-Membro com trânsito por um ou mais países 
terceiros são abrangidas pelo artigo 30º. Tal texto também não está incluído no Capítulo I do 
Título II, p.ex. o primeiro parágrafo do artigo 4º .

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 124
Artigo 31, nº 1

1. Quando seja efectuada uma transferência 
de resíduos destinados a valorização no 
interior da Comunidade, inclusivamente 
entre localidades de um mesmo Estado-
-Membro, com trânsito por um ou mais 
países terceiros não abrangidos pela Decisão 
da OCDE, é aplicável o artigo 30.º.

11. Quando seja efectuada uma transferência 
de resíduos destinados a valorização no 
interior da Comunidade, com trânsito por 
um ou mais países terceiros não abrangidos 
pela Decisão da OCDE, é aplicável o 
artigo 30.º.

Or. en

Justificação

Supressão de texto supérfluo.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 125
Artigo 31, nº 2

2. Quando seja efectuada uma transferência 
de resíduos destinados a valorização no 
interior da Comunidade, inclusivamente 

2. Quando seja efectuada uma transferência 
de resíduos destinados a valorização no 
interior da Comunidade, com trânsito por 
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entre localidades de um mesmo Estado-
-Membro, com trânsito por um ou mais 
países terceiros abrangidos pela Decisão da 
OCDE, a autorização referida no artigo 9.º 
pode ser tácita e, caso não seja apresentada 
nenhuma objecção nem estabelecidas 
nenhumas condições, a transferência pode 
iniciar-se 30 dias a contar da data de envio 
do aviso de recepção da autoridade 
competente de destino nos termos do artigo 
8º.

um ou mais países terceiros abrangidos pela 
Decisão da OCDE, a autorização referida no 
artigo 9.º pode ser tácita e, caso não seja 
apresentada nenhuma objecção nem 
estabelecidas nenhumas condições, a 
transferência pode iniciar-se 30 dias a contar 
da data de envio do aviso de recepção da 
autoridade competente de destino nos termos 
do artigo 8º.

Or. en

Justificação

Supressão de texto supérfluo.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 126
Artigo 34, nº 3, alínea e)

e) Se, 42 dias depois de os resíduos terem 
saído da Comunidade, a autoridade 
competente de expedição na Comunidade 
não tiver recebido do destinatário nenhuma 
informação de recepção dos resíduos, deve 
informar imediatamente desse facto a 
autoridade competente de destino; e

e) Se, 42 dias depois de os resíduos terem 
saído da Comunidade, a autoridade 
competente de expedição na Comunidade 
não tiver recebido da instalação nenhuma 
informação de recepção dos resíduos, deve 
informar imediatamente desse facto a 
autoridade competente de destino; e

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 127
Artigo 34, nº 3, alínea f)

f) O contrato referido no segundo parágrafo 
do n.º 4 do artigo 4.º e no artigo 5.º deve 

f) O contrato referido no segundo parágrafo 
do n.º 4 do artigo 4.º e no artigo 5.º deve 
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estipular o seguinte: estipular o seguinte:
i) se um destinatário emitir um certificado 
de eliminação incorrecto que dê origem à 
liberação da garantia financeira, deverá 
suportar os custos resultantes da obrigação 
de devolução dos resíduos para a área de 
jurisdição da autoridade competente de 
expedição e resultantes da sua valorização 
ou eliminação de uma forma alternativa e 
ambientalmente correcta;

i) se uma instalação emitir um certificado 
de eliminação incorrecto que dê origem à 
liberação da garantia financeira, o 
destinatário deverá suportar os custos 
resultantes da obrigação de devolução dos 
resíduos para a área de jurisdição da 
autoridade competente de expedição e 
resultantes da sua valorização ou eliminação 
de uma forma alternativa e ambientalmente 
correcta;

ii) no prazo de três dias a contar da data de 
recepção dos resíduos para eliminação, o 
destinatário deve enviar ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópia 
do documento de acompanhamento 
completado, com excepção do certificado de 
eliminação referido na subalínea iii) da 
presente alínea; e

ii) no prazo de três dias a contar da data de 
recepção dos resíduos para eliminação, a 
instalação deve enviar ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópia 
do documento de acompanhamento 
completado, com excepção do certificado de 
eliminação referido na subalínea iii) da 
presente alínea; e

iii) o mais cedo possível, mas o mais 
tardar 30 dias após a conclusão da 
eliminação e não mais de 1 ano civil após a 
recepção dos resíduos, o destinatário deve 
certificar a eliminação, sob a sua 
responsabilidade, e enviar ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópias 
assinadas do documento de 
acompanhamento contendo esse certificado.

iii) o mais cedo possível, mas o mais 
tardar 30 dias após a conclusão da 
eliminação e não mais de 1 ano civil após a 
recepção dos resíduos, a instalação deve 
certificar a eliminação, sob a sua 
responsabilidade, e enviar ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópias 
assinadas do documento de 
acompanhamento contendo esse certificado.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 128
Artigo 37, nº 3, alínea d)

d) Se, 42 dias depois de os resíduos terem 
saído da Comunidade, a autoridade 
competente de expedição na Comunidade 
não tiver recebido do destinatário qualquer 

d) Se, 42 dias depois de os resíduos terem 
saído da Comunidade, a autoridade 
competente de expedição na Comunidade 
não tiver recebido da instalação qualquer 
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informação de recepção dos resíduos, deve 
informar imediatamente desse facto a 
autoridade competente de destino; e

informação de recepção dos resíduos, deve 
informar imediatamente desse facto a 
autoridade competente de destino; e

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 129
Artigo 37, nº 3, alínea e)

e) O contrato referido no segundo parágrafo 
do n.º 4 do artigo 4.º e no artigo 5.º deve 
estipular o seguinte:

e) O contrato referido no segundo parágrafo 
do n.º 4 do artigo 4.º e no artigo 5.º deve 
estipular o seguinte:

i) se um destinatário emitir um certificado 
de eliminação incorrecto que dê origem à 
liberação da garantia financeira, deverá 
suportar os custos resultantes da obrigação 
de devolução dos resíduos para a área de 
jurisdição da autoridade competente de 
expedição e da sua valorização ou 
eliminação de uma forma alternativa e 
ambientalmente correcta;

i) se uma instalação emitir um certificado 
de eliminação incorrecto que dê origem à 
liberação da garantia financeira, o 
destinatário deverá suportar os custos 
resultantes da obrigação de devolução dos 
resíduos para a área de jurisdição da 
autoridade competente de expedição e da sua 
valorização ou eliminação de uma forma 
alternativa e ambientalmente correcta;

ii) no prazo de três dias úteis a contar da data 
de recepção dos resíduos para valorização, o 
destinatário deve enviar ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópias 
assinadas do documento de 
acompanhamento completo, com excepção 
do certificado de valorização referido na 
subalínea iii); e

ii) no prazo de três dias úteis a contar da data 
de recepção dos resíduos para valorização, a 
instalação deve enviar ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópias 
assinadas do documento de 
acompanhamento completo, com excepção 
do certificado de valorização referido na 
subalínea iii); e

iii) o mais cedo possível, mas o mais 
tardar 30 dias após a conclusão da 
valorização e não mais de um ano civil após 
a recepção dos resíduos, o destinatário deve 
certificar a valorização, sob a sua 
responsabilidade, e enviar ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópia 
do documento de acompanhamento 
contendo esse certificado.

iii) o mais cedo possível, mas o mais 
tardar 30 dias após a conclusão da 
valorização e não mais de um ano civil após 
a recepção dos resíduos, a instalação deve 
certificar a valorização, sob a sua 
responsabilidade, e enviar ao notificador e às
autoridades competentes envolvidas cópia 
do documento de acompanhamento 
contendo esse certificado.
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Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 130
Artigo 37, nº 3, alínea e), subalínea ii)

ii) no prazo de três dias úteis a contar da 
data de recepção dos resíduos para 
valorização, o destinatário deve enviar ao 
notificador e às autoridades competentes 
envolvidas cópias assinadas do documento 
de acompanhamento completo, com 
excepção do certificado de valorização 
referido na subalínea iii); e

ii) no prazo de três dias a contar da data de 
recepção dos resíduos para valorização, o 
destinatário deve enviar ao notificador e às 
autoridades competentes envolvidas cópias 
assinadas do documento de 
acompanhamento completo, com excepção 
do certificado de valorização referido na 
subalínea iii); e

Or. en

Justificação

Consentaneidade com os artigos 15º, alínea c), 16º, alínea d), e 34º, nº 3, alínea f), subalínea 
ii).

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 131
Artigo 46, nº 1, alínea b)

b) Logo que os resíduos tenham saído da 
Comunidade, a estância aduaneira de saída 
da Comunidade deve enviar uma cópia do 
documento de acompanhamento às 
autoridades competentes de trânsito na 
Comunidade declarando que os resíduos 
saíram da Comunidade.

b) Logo que os resíduos tenham saído da 
Comunidade, a estância aduaneira de saída 
da Comunidade deve enviar uma cópia 
autenticada do documento de 
acompanhamento às autoridades 
competentes de trânsito na Comunidade 
declarando que os resíduos saíram da 
Comunidade.

Or. en
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Justificação

Consentaneidade com os artigos 34º, nº 3, alínea d), 37º, nº 3, alínea c), e 41º, nº 3, alínea d).

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 132
Artigo 47, nº 2, alínea b)

b) Logo que os resíduos tenham saído da 
Comunidade, a estância aduaneira de saída 
da Comunidade deve enviar uma cópia do 
documento de acompanhamento às 
autoridades competentes de trânsito na 
Comunidade declarando que os resíduos 
saíram da Comunidade.

b) Logo que os resíduos tenham saído da 
Comunidade, a estância aduaneira de saída 
da Comunidade deve enviar uma cópia 
autenticada do documento de 
acompanhamento às autoridades 
competentes de trânsito na Comunidade 
declarando que os resíduos saíram da 
Comunidade.

Or. en

Justificação

Consentaneidade com os artigos 34º, nº 3, alínea d), 37º, nº 3, alínea c), e 41º, nº 3, alínea d), 
e 46º, alínea b).

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 133
Artigo 49, nº 2

2. Os Estados-Membros podem, por meio de 
medidas de controlo do cumprimento do 
presente regulamento, tomar providências 
para, nomeadamente, efectuar inspecções a 
estabelecimentos e empresas nos termos do 
artigo 13.º da Directiva 75/442/CEE, e 
controlos locais de transferências de 
resíduos ou da respectiva valorização ou 
eliminação.

2.Os Estados-Membros, por meio de 
medidas de controlo do cumprimento do 
presente regulamento, tomarão providências 
para, nomeadamente, efectuar inspecções a 
estabelecimentos e empresas nos termos do 
artigo 13.º da Directiva 75/442/CEE, e 
controlos locais de transferências de 
resíduos ou da respectiva valorização ou 
eliminação.

Or. en

Justificação

O principal problema do presente regulamento reside na sua correcta aplicação, razão pela 



PE 362.657v01-00 52/69 AM\579991PT.doc

PT

qual cumpre reforçá-lo.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 134
Artigo 49, nº 3, alínea b)

b) No destino, onde serão realizados com o 
destinatário final;

b) No destino, onde serão realizados com o 
destinatário final ou a instalação;

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. [Cf. justificação da alteração ao artigo 5º, 
nº 3, alínea c)].

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 135
Artigo 49, nº 4

4. Os controlos podem incluir a inspecção 
de documentos, a confirmação da identidade 
e, se necessário, o controlo físico dos 
resíduos.

44. Os controlos das transferências 
incluirão a inspecção de documentos, a 
confirmação da identidade e, se necessário, o 
controlo físico dos resíduos. Os Estados-
Membros controlarão, pelo menos, 3% das 
transferências efectuadas no seu território.

Or. en

Justificação

Afigura-se essencial introduzir um mínimo de 3 % de controlos obrigatórios das 
transferências, dado ser este o único meio para manter o rigor jurídico, uma vez que a 
transferência de resíduos constitui uma operação ambientalmente perigosa.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 136
Artigo 50, nº 4 bis (novo)

4 bis. A autoridade competente do 
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Estado-Membro de exportação ou de 
importação tornará públicas, por exemplo, 
através da Internet, todas as informações 
não confidenciais (como tal definidas no 
direito nacional e comunitário aplicável) 
constantes das notificações de 
transferências que tenha recebido ou que  
tenha autorizado, as cartas de autorização 
e todos os documentos atinentes, no prazo 
de trinta dias após a recepção dessas 
notificações.

Or. en

Justificação

As informações sobre as transferências de resíduos deveriam ser acessíveis, ideia esta que é 
consentânea com a Convenção Aarhus, bem como com a Directiva relativa à liberdade de 
acesso às informações ambientais. Quando algum material seja considerado confidencial nos 
termos da legislação comunitária ou nacional, pode o mesmo ser retido. Repõe a alteração 
66 aprovada em primeira leitura, adaptada às questões de confidencialidade.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 137
Artigo 56

A Comissão realiza, a pedido dos Estados-
-Membros ou sempre que necessário, uma 
reunião periódica de correspondentes para 
com eles examinar as questões suscitadas 
pela aplicação do presente regulamento.

A Comissão realiza, a pedido dos Estados-
-Membros ou sempre que necessário, uma 
reunião periódica de correspondentes para 
com eles examinar as questões suscitadas 
pela aplicação do presente regulamento.
Deverão ser convidadas para estas reuniões 
organizações não governamentais 
pertinentes.

Or. en

Justificação

Nova alteração que adita a oportunidade de as organizações não governamentais
participarem nas reuniões entre correspondentes organizadas pela Comissão a pedido dos 
Estados-Membros.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 138
Artigo 57, nº 1, alínea b)

b) Os resíduos não classificados podem ser 
incluídos provisoriamente nos Anexos III-
-B, IV ou V enquanto se aguarda uma 
decisão sobre a sua inclusão nos 
anexos pertinentes da Convenção de Basileia 
ou da Decisão da OCDE;

b) Os resíduos não classificados deverão ser 
considerados e geridos provisoriamente 
como se estivessem enumerados nos 
Anexos IV e V, enquanto se aguarda uma 
decisão sobre a sua inclusão nos 
anexos pertinentes da Convenção de Basileia 
ou da Decisão da OCDE, ou na lista de 
resíduos da UE;

Or. en

Justificação

A supressão do Anexo IIIB, introduzido pelo Conselho, constitui uma importante prioridade 
política. A presente alteração modifica o texto do artigo 57º, que descreve os Anexos e o 
modo como os mesmos podem ser utilizados. Em vez do procedimento proposto pelo 
Conselho, que poderá permitir aditar resíduos não classificados ao Anexo IIIB, resíduos não 
perigosos, propomos uma abordagem de precaução, segundo a qual, até que tenha sido 
provado que NÃO são perigosos,  os resíduos não classificados deverão ser provisoriamente 
tratados como integrando os Anexos IV e V (perigosos). 

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 139
Artigo 59, nº 2

2. Dentro de um prazo de cinco anos a 
contar de ...**, a Comissão analisará a 
aplicação da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 12.º, nomeadamente os seus efeitos 
na protecção do ambiente e no 
funcionamento do mercado interno. Se 
necessário, essa análise será acompanhada 
de propostas adequadas de alteração desta 
disposição.

2. Dentro de um prazo de quatro anos a 
contar de ...**, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando com base numa 
proposta da Comissão, analisarão o 
presente regulamento em conformidade 
com a Directiva-Quadro relativa aos 
resíduos, que será ulteriormente adoptada.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia apresentará dentro em breve uma proposta de directiva-quadro 
relativa aos resíduos, a qual deverá terá consequências para o presente regulamento e as 
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quais terão que ser tidas em consideração num prazo de 4 anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 140
Artigo 59, nº 2

2. Dentro de um prazo de cinco anos a 
contar de ...**, a Comissão analisará a 
aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º, 
nomeadamente os seus efeitos na protecção 
do ambiente e no funcionamento do mercado 
interno. Se necessário, essa análise será 
acompanhada de propostas adequadas de 
alteração desta disposição.

2. Dentro de um prazo de três anos a contar 
de ...**, a Comissão analisará a aplicação da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º e do artigo 
27º, nomeadamente os seus efeitos na 
protecção do ambiente e no funcionamento 
do mercado interno. Se necessário, essa 
análise será acompanhada de propostas 
adequadas de alteração destas disposições.

Or. en

Justificação

Um período de três anos deverá ser suficiente para implementar os critérios CE aplicáveis à 
protecção ambiental. A supressão da possibilidade de utilização de critérios nacionais 
contribuirá para criar condições equitativas no plano da protecção ambiental na Europa.

O desenvolvimento de condições ambientais equitativas no plano do tratamento dos resíduos  
em todos os Estados-Membros deve ser promovido, recomendando-se, por consequência, que 
esta disposição apenas seja aplicada por um período de curta duração. Importa incentivar o 
desenvolvimento das mesmas normas em toda a Europa, bem como o correcto funcionamento 
do mercado interno da valorização de resíduos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Alteração 141
Artigo 62, nº 1

1. Até 30 de Junho de 2005, todas as 
transferências para a Hungria de resíduos 
destinados a valorização referidos nos 
Anexos III e IV, e as transferências de 
resíduos destinados a valorização não 
mencionados nesses anexos, estão sujeitas 
ao procedimento de notificação e 
autorização prévia por escrito do Título II.

Suprimido
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Em derrogação do disposto no artigo 12.º, 
durante o período em que a derrogação 
temporária for aplicável à instalação de 
destino, as autoridades competentes 
levantarão objecções às transferências de 
resíduos para valorização referidos nos 
Anexos III e IV e às transferências de 
resíduos para valorização não referidos 
nesses anexos destinados a uma instalação 
que beneficie de uma derrogação 
temporária de certas disposições da 
Directiva 94/67/CE do Conselho, de 
16 de Dezembro de 1994, relativa à 
incineração de resíduos perigosos, e da 
Directiva 2001/80/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2001, relativa à limitação das emissões 
para a atmosfera de certos poluentes 
provenientes de grandes instalações de 
combustão.

Or. en

Justificação

O nº 1 deve ser suprimido, atendendo a que o prazo de aplicação das disposições transitórias 
aplicáveis à Hungria já  expirou.

Alteração apresentada por Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Alteração 142
Artigo 62, nº 3

3. Até 31 de Dezembro de 2005, todas as 
transferências para Malta de resíduos 
destinados a valorização referidos nos 
Anexos III e IV e as transferências de 
resíduos destinados a valorização não 
mencionados nesses anexos estarão sujeitas 
ao procedimento de notificação e 
autorização prévia por escrito previsto no 
Título II.

Suprimido

Em derrogação do disposto no artigo 12.º, 
durante o período em que a derrogação 
temporária for aplicável à instalação de 
destino, as autoridades competentes 
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levantarão objecções às transferências de 
resíduos para valorização referidos nos 
Anexos III e IV e às transferências de 
resíduos para valorização não referidos 
nesses anexos destinados a uma instalação 
que beneficie de uma derrogação 
temporária de certas disposições da 
Directiva 2001/80/CE.

Or. en

Justificação

O nº 3 deve ser suprimido, atendendo a que o prazo de aplicação das disposições transitórias 
aplicáveis a Malta terá expirado à data de aplicação do Regulamento.

Alteração apresentada por Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Alteração 143
Artigo 62, nº 4, parágrafo 2, linha 26

A4030 A4010

Or. en

Justificação

No nº4, no que respeita à Polónia,  a entrada resíduos AD010 contida no Tratado de Adesão 
corresponde à entrada A4010 do Anexo VIII da Convenção de Basileia, não à entrada A4030 
(que corresponde à entrada AD020), o que deve ser rectificado.

Alteração apresentada por Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Alteração 144
Artigo 62, nº 5 bis

5 bis. Até 31 de Dezembro de 2014, todas as 
transferências para a Bulgária de resíduos 
destinados a valorização referidos no 
Anexo III estarão sujeitas ao procedimento 
de notificação e autorização prévia por 
escrito previsto no Título II.
Em derrogação do disposto no artigo 12.º e 
até 31 de Dezembro de 2009, as autoridades 
competentes da Bulgária podem levantar 
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objecções às transferências para este país 
dos seguintes resíduos para valorização 
enumerados nos Anexos III e IV, segundo 
os motivos para objecção previstos no 
artigo 11.º:

B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 e A1030 (só os travessões referentes 
ao arsénio e mercúrio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (apenas aplicáveis aos naftalenos 
policlorados (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
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AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Este período pode ser prorrogado 
até 31 de Dezembro de 2012, o mais tardar, 
nos termos do n.º 2 do artigo 18.º da 
Directiva 75/442/CEE.
Em derrogação do disposto no artigo 12.º e 
até 31 de Dezembro de 2009, as autoridades 
competentes da Bulgária podem, pelas 
razões previstas no artigo 11º,  levantar 
objecções às transferências para a 
Bulgária:
(a) Dos seguintes resíduos destinados a 
valorização enumerados no Anexo IV:
A2050
A3030
A3180, com excepção dos naftalenos 
policlorados(PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
e
(b) De resíduos destinados a valorização 
não enumerados nos Anexos.
Em derrogação do disposto no artigo 12.º, 
durante o período em que a derrogação 
temporária for aplicável à instalação de 
destino, as autoridades competentes da 
Bulgária levantarão objecções às 
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transferências de resíduos para valorização 
referidos nos Anexos III e IV e às 
transferências de resíduos para valorização 
não referidos nesses anexos destinados a 
uma instalação que beneficie de uma 
derrogação temporária de certas 
disposições da Directiva 96/61/CE ou da 
Directiva 2001/80/CE.

Or. en

Justificação

Os nºs 5bis e 5ter (novos) introduzem no Regulamento o texto do Tratado de Adesão da 
Bulgária e da Roménia, como foi o caso com os nºs 1 a 5, relativos à Hungria, à Lituânia, a 
Malta, à Polónia e à Eslováquia. Em particular, cumpre substituir toda uma série de 
entradas pelas entradas apropriadas constantes dos Anexos III e IV, à semelhança do modo 
como se procedeu para a Polónia.

Alteração apresentada por Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Alteração 145
Artigo 62, nº 5 ter (novo)

5 ter. Até 31 de Dezembro de 2015, todas as 
transferências para a Roménia de resíduos 
destinados a valorização referidos no 
Anexo III estarão sujeitas ao procedimento 
de notificação e autorização prévia por 
escrito previsto no Título II.
Em derrogação do disposto no artigo 12.º e 
até 31 de Dezembro de 2011, as autoridades 
competentes da Roménia podem levantar 
objecções às transferências para este país 
dos seguintes resíduos para valorização 
enumerados nos Anexos III e IV, segundo 
os motivos para objecção previstos no 
artigo 11.º.

B2070
B2100, excepto resíduos de alumina
B2120
B4030
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Y46
Y47
A1010 e A1030 (só os travessões referentes 
ao arsénio, ao mercúrio e ao tálio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (apenas aplicáveis aos naftalenos 
policlorados (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
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AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Este período pode ser prorrogado 
até 31 de Dezembro de 2015, o mais tardar, 
nos termos do n.º 2 do artigo 18.º da 
Directiva 75/442/CEE.
Em derrogação do disposto no artigo 12.º e 
até 31 de Dezembro de 2011, as autoridades 
competentes da Roménia podem, pelas 
razões previstas no artigo 11º,  levantar 
objecções às transferências para a 
Roménia:
(a) Dos seguintes resíduos destinados a 
valorização enumerados no Anexo IV:
A2050
A3030
A3180, com excepção dos naftalenos 
policlorados(PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
e
(b) De resíduos destinados a valorização 
não enumerados nos Anexos.
Este período pode ser prorrogado 
até 31 de Dezembro de 2015, o mais tardar, 
nos termos do n.º 2 do artigo 18.º da 
Directiva 75/442/CEE.
Em derrogação do disposto no artigo 12.º, 
durante o período em que a derrogação 
temporária for  aplicável à instalação de 
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destino, as autoridades competentes da 
Roménia levantarão objecções às 
transferências de resíduos para valorização 
referidos nos Anexos III e IV e às 
transferências de resíduos para valorização 
não referidos nesses anexos destinados a 
uma instalação que beneficie de uma 
derrogação temporária de certas 
disposições da Directiva 96/61/CE, da 
Directiva 2000/76/CE ou da Directiva 
2001/80/CE.

Or. en

Justificação

Os nºs 5bis e 5ter (novos) introduzem no Regulamento o texto do Tratado de Adesão da 
Bulgária e da Roménia, como foi o caso com os nºs 1 a 5, relativos à Hungria, à Lituânia, a 
Malta, à Polónia e à Eslováquia. Em particular, cumpre substituir toda uma série de 
entradas  resíduos pelas entradas apropriadas constantes dos Anexos III e IV, à semelhança 
do modo como se procedeu para a Polónia.

Alteração apresentada por Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Alteração 146
Artigo 63, nº 1 bis (novo)

1 bis. Se a data de adesão for posterior à 
data de aplicação indicada no nº 1, os nºs 5 
bis e 5 ter do artigo 62º serão aplicáveis, em 
derrogação do nº1 do presente artigo, a 
contar da data de adesão.

Or. en

Justificação

As disposições transitórias aplicáveis à Bulgária e à Roménia introduzidas nos nºs 5bis e 5 
ter do artigo 62º deveriam aplicar-se a partir da data de adesão destes países, mas não antes 
da data de aplicação do presente regulamento.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 147
Anexo II, Parte 1, ponto 23 bis (novo)
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23 bis. Cópia ou prova do contrato 
celebrado entre a instalação e o corretor ou 
comerciante (ou declaração que certifique 
a existência de tal contrato), no caso de o 
corretor ou o comerciante actuar como 
destinatário.

Or. en

Justificação

Decorre naturalmente da alteração da definição de destinatário, constante do nº 14 do artigo 
2º. A formulação é semelhante à do Anexo II, Parte 1, ponto 23.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 148
Anexo II, Parte 3, ponto 4

4. Distância(s) de transporte entre o 
notificador e o destinatário, incluindo 
possíveis itinerários alternativos, mesmo em 
caso de circunstâncias imprevistas e, em 
caso de transporte intermodal, o local onde 
será efectuado o transbordo.

4. Distância(s) de transporte entre o 
notificador e a instalação, incluindo 
possíveis itinerários alternativos, mesmo em 
caso de circunstâncias imprevistas e, em 
caso de transporte intermodal, o local onde 
será efectuado o transbordo.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. Os resíduos são transportados para uma 
instalação de valorização ou eliminação, razão pela qual o transporte para a instalação é 
relevante no Anexo II, Parte 3, pontos 4 e 5.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 149
Anexo II, Parte 3, ponto 5

5. Informações sobre o custo do transporte 
entre o notificador e o destinatário.

5. Informações sobre o custo do transporte 
entre o notificador e a instalação.

Or. en
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Justificação

Alteração necessária a bem da coerência interna. Os resíduos são transportados para uma 
instalação de valorização ou eliminação, razão pela qual o transporte para a instalação é 
relevante no Anexo II, Parte 3, pontos 4 e 5.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 150
Anexo II, Parte 3, ponto 12

12. Cópia do contrato referido nos pontos 22 
e 23 da Parte 1.

12. Cópia do contrato referido nos pontos 
22, 23 e 23 bis da Parte 1.

Or. en

Justificação

Decorre naturalmente da alteração da definição de destinatário, constante do nº 14 do artigo 
2º e do Anexo II, Parte 1, ponto 23 bis (novo).

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Alteração 151
Anexo III, Parte I, alínea f bis (nova)

f bis) As rubricas B1200 e B1210 da 
Convenção de Basileia não são aplicáveis 
quando as escórias são especificamente 
produzidas para respeitar os requisitos e as 
normas nacionais e internacionais 
pertinentes.

Or. en

Justificação

No Regulamento relativo à transferência de resíduos actualmente em vigor (Regulamento 
(CEE) nº 259/93), integra a seguinte rubrica no Anexo II (lista verde):

"GC 070 Escórias provenientes da produção de ferro ou de aço (incluindo o aço fracamente 
ligado), à excepção das escórias produzidas especificamente para satisfazer os requisitos e  
normas nacionais e internacionais."

Esta derrogação constitui direito actualmente em vigor. O aditamento da especificação supra 
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garantiria a manutenção desta derrogação. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 152
Anexo III B

ANEXO III B Suprimido
RESÍDUOS ADICIONAIS DA LISTA 

VERDE QUE AGUARDAM INCLUSÃO 
NOS ANEXOS RELEVANTES

DA CONVENÇÃO DE BASILEIA OU NA 
DECISÃO DA OCDE, CONFORME 
REFERIDO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO 
ARTIGO 57º.

Or. en

Justificação

Antes de classificados, os resíduos não classificados não deveriam ser considerados como 
resíduos "verdes". Tal pode gerar situações pouco claras e dar lugar a transferências ou 
exportações de resíduos potencialmente perigosos. Até à decisão final da OCDE ou da 
Convenção de Basileia, os resíduos deveriam ser classificados como perigosos.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 153
Anexo III B

ANEXO III B Suprimido
RESÍDUOS ADICIONAIS DA LISTA 

VERDE QUE AGUARDAM INCLUSÃO 
NOS ANEXOS RELEVANTES

DA CONVENÇÃO DE BASILEIA OU NA 
DECISÃO DA OCDE, CONFORME 
REFERIDO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO 
ARTIGO 57º.

Or. en

Justificação

A supressão do Anexo IIIB, introduzido pelo Conselho, constitui uma importante prioridade 
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política. Em vez do procedimento proposto pelo Conselho, que poderá permitir aditar 
resíduos não classificados ao Anexo IIIB, propomos uma abordagem de precaução, segundo 
a qual, até que tenha sido provado que NÃO são perigosos,  os resíduos não classificados 
deverão ser provisoriamente tratados como integrando os Anexos IV e V (perigosos).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 154
Anexo V, notas introdutórias, ponto 2

2. O presente anexo compreende três partes, 
sendo as Partes 2 e 3 aplicáveis só quando 
não seja aplicável a Parte 1. Assim sendo, 
para determinar se um dado resíduo é ou não 
abrangido pelo presente Anexo, primeiro 
terá de se verificar se este consta da Parte 1 
do presente Anexo, em caso negativo terá de 
se verificar se consta da Parte 2 e, em caso 
negativo, terá de se verificar se consta da 
Parte 3.

2. O presente anexo compreende três partes, 
sendo as Partes 2 e 3 aplicáveis só quando 
não seja aplicável a lista A da Parte 1. Assim 
sendo, para determinar se um dado resíduo é 
ou não abrangido pelo presente Anexo, 
primeiro terá de se verificar se este consta da 
lista A da Parte 1 do presente Anexo, em 
caso negativo terá de se verificar se consta 
da Parte 2 e, em caso negativo, terá de se 
verificar se consta da Parte 3.

A Parte 1 está dividida em duas subsecções: 
a lista A enumera os resíduos considerados 
perigosos de acordo com a alínea i) a) do 
artigo 1.º da Convenção de Basileia, e 
consequentemente abrangidos pela 
proibição de exportação, enquanto a lista B 
enumera os resíduos não abrangidos pela 
alínea i) a) do artigo 1.º da Convenção de 
Basileia, consequentemente não 
abrangidos pela proibição de exportação.

A Parte 1 está dividida em duas subsecções: 
a lista A enumera os resíduos considerados 
perigosos de acordo com a alínea i) a) do 
artigo 1.º da Convenção de Basileia, 
enquanto a lista B enumera os resíduos que 
não estão classificados como perigosos.

Assim, se um resíduo consta da Parte 1, é 
necessário verificar se é enumerado na lista 
A ou na lista B. Só é necessário verificar se
um resíduo faz parte dos resíduos perigosos 
enumerados na Parte 2 (ou seja, aqueles que 
estão assinalados com um asterisco) ou na 
Parte 3, caso em que é abrangido pela 
proibição de exportação, se não constar da 
lista A ou da lista B da Parte 1.

Assim, se um resíduo constar da lista A da 
Parte 1, é abrangido pela proibição de 
exportação. Se um resíduo não constar da 
lista A da Parte 1, mas figurar entre os
resíduos perigosos enumerados na Parte 2 
(ou seja, aqueles que estão assinalados com 
um asterisco) ou na Parte 3, é igualmente 
abrangido pela proibição de exportação.*

----------

*A Parte 2 consiste na lista de resíduos 
elaborada nos termos do artigo 1º, alínea 
a), da Directiva 75/442/CEE, relativa aos 
resíduos, e do nº 4 do artigo 1º da Directiva 
91/689/CEE, relativa aos resíduos 
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perigosos, na qual todos os resíduos 
assinalados com um asterisco (*) são 
considerados resíduos perigosos. Os 
resíduos que não são assinalados com um 
asterisco (*) não estão classificados como 
perigosos.
Na Parte 3, que provém das Partes I e II do 
Apêndice 4 da Decisão da OCDE, são 
enumerados os resíduos classificados como 
perigosos.

Or. en

Justificação

Reintroduz as alterações 69 e 70 da primeira leitura do PE, aprovada em 19 de Novembro de  
2003 (OJ C 87 de 7.4.2004), que foi igualmente incorporada na proposta alterada da 
Comissão Europeia (COM(2004)172).

A presente alteração modifica a ordem das listas de resíduos de tal forma, que a lista de 
resíduos perigosos da UE adquire uma prioridade mais elevada do que a lista de resíduos 
não perigosos de Basileia.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Alteração 155
Anexo V, Parte 3, Lista B bis (nova)

Lista B bis:
Resíduos que contenham ou sejam 
constituídos pelos componentes 
enumerados na Parte 1 do Anexo II da 
Directiva 2002/96/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro 
de 2003, relativa aos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
(REEE), excepto se:
(a) esses resíduos tiverem sido avaliados, 
testados e rotulados como perfeitamente 
aptos a funcionar e destinados a serem 
directamente reutilizados;
(b) esses resíduos tiverem sido avaliados, 
testados e rotulados como reparáveis, sem 
que seja necessário eliminar ou reciclar um 
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componente ou uma parte perigosos.  

Or. en

Justificação

Com a próxima entrada em vigor, este ano, da Directiva relativa aos resíduos de 
equipamento eléctrico e electrónico (REEE), é extremamente importante que o aumento de 
volume de resíduos REEE objecto de recolha não gere uma pressão adicional susceptível de 
conduzir à exportação deste material (a coberto da reutilização) para países em 
desenvolvimento. Os relatórios de projectos de aplicação, como o IMPEL, permitem já 
concluir da existência de tais exportações. Assim sendo, é imperativo incluir uma nova 
referência na Parte 3 do Anexo V, clarificando que os REEE devem ser descontaminados em 
conformidade com os requisitos do Anexo II, Parte I, da Directiva REEE ou estar em pleno 
funcionamento, destinar-se a reutilização directa ou poder ser reparados no país de destino, 
não contendo qualquer componente ou partes perigosas (como proposto nas discussões 
relativas à Convenção de Basileia).


