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Alteração 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 1

Posição comum do Conselho Alteração

(1) A Directiva 2006/12/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril 
de 2006, relativa aos resíduos, estabelece o 
enquadramento legal para o tratamento dos 
resíduos na Comunidade. Define conceitos-
chave, como os de resíduo, valorização e 
eliminação, e estabelece os requisitos 
essenciais para a gestão de resíduos, 
nomeadamente a obrigação de um 
estabelecimento ou uma empresa que 
efectue operações de gestão de resíduos 
estar licenciado ou registado e a obrigação 
de os Estados-Membros elaborarem planos 
de gestão de resíduos. Define igualmente 
princípios fundamentais, como a obrigação 
de tratamento dos resíduos de uma forma 
que não tenha impactos negativos no 
ambiente e na saúde humana, o incentivo à 
aplicação da hierarquia dos resíduos e, de 
acordo com o princípio do "poluidor-
pagador", a exigência de que os custos da 
eliminação dos resíduos sejam suportados 
pelo seu detentor actual, pelos anteriores 
detentores dos resíduos ou pelos produtores 
do produto que deu origem aos resíduos.

(1) A Directiva 2006/12/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril 
de 2006, relativa aos resíduos, estabelece o 
enquadramento legal para o tratamento dos 
resíduos na Comunidade. Define conceitos-
chave, como os de resíduo, valorização e 
eliminação, e estabelece os requisitos 
essenciais para a gestão de resíduos, 
nomeadamente a obrigação de um 
estabelecimento ou uma empresa que 
efectue operações de gestão de resíduos 
estar licenciado ou registado e a obrigação 
de os Estados-Membros elaborarem planos 
de gestão de resíduos. Define igualmente 
princípios fundamentais, como a obrigação 
de tratamento dos resíduos de uma forma 
que não tenha impactos negativos no 
ambiente e na saúde humana, a hierarquia 
dos resíduos e, de acordo com o princípio 
do "poluidor-pagador", a exigência de que 
os custos da eliminação dos resíduos sejam 
suportados pelo seu detentor actual, pelos 
anteriores detentores dos resíduos ou pelos 
produtores do produto que deu origem aos 
resíduos.

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento)

Justificação

Complementa a alteração 21 do relator que consagra a hierarquia de resíduos enquanto 
norma geral. Em consequência, a directiva não "incentiva” apenas os Estados-membros a 
aplicarem a hierarquia de resíduos.
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Alteração 33
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Considerando 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(1-A) O objectivo principal de toda e 
qualquer política em matéria de resíduos 
deve consistir na minimização das 
repercussões negativas da produção e da 
gestão de resíduos sobre a saúde humana 
e o ambiente. Neste contexto, a legislação 
sobre resíduos deveria igualmente ter por 
objectivo a redução da utilização de 
recursos e, enquanto uma das formas 
mais eficientes de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa, contribuir 
plenamente para a consecução dos 
objectivos da UE em matéria de alterações 
climáticas. A legislação sobre resíduos 
deveria também favorecer a aplicação 
prática da hierarquia de resíduos.

Or. en

(A presente alteração vem completar a alteração 1 do relator, destacando a relevância da 
legislação em matéria de resíduos para fazer face às alterações climáticas.)

Justificação

Dentro do espírito das alterações 38/108/157/141 do PE em 1ª leitura, cumpre sublinhar que 
a legislação sobre resíduos desempenha um importante papel a nível da redução das 
emissões de gases com efeito de estufa. Cerca de 10% dos objectivos da UE em matéria de 
alterações climáticas para 2020 poderiam ser alcançados se mais resíduos recuperáveis 
fossem valorizados e reciclados e não apenas eliminados.
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Alteração 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 8

Posição comum do Conselho Alteração

(8) Sem prejuízo de determinadas 
excepções, deverá ser aplicada uma 
regulamentação eficaz e coerente em 
matéria de tratamento de resíduos aos bens
móveis de que o detentor se desfaz ou tem 
intenção ou obrigação de se desfazer.

(8) Sem prejuízo de determinadas 
excepções, deverá ser aplicada uma 
regulamentação eficaz e coerente em 
matéria de tratamento de resíduos aos 
objectos e substâncias móveis de que o 
detentor se desfaz ou tem intenção ou 
obrigação de se desfazer.

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento)

Justificação

O termo “bens” induz eventualmente em erro, na medida em que parece sugerir que as 
normas só se aplicam a resíduos que pertencem às pessoas que deles se desfazem. Todavia, 
dado ser possível que alguém se desfaça de qualquer coisa que não lhe pertence, o termo 
“bens” deveria ser substituído pelos termos utilizados na definição de “resíduos”. 

Alteração 35
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Considerando 9-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(9-A) Não obstante os solos se 
encontrarem excluídos do âmbito de 
aplicação da presente directiva, assiste 
aos Estados-Membros a faculdade de os 
incluírem igualmente, em particular os 
contaminados, na legislação nacional em 
matéria de resíduos, no intuito de 
assegurarem uma protecção preventiva e 
abrangente do solo.  
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Or. de

Justificação

A posição comum preconiza a exclusão dos solos (entre outros, dos solos não escavados) do 
âmbito de aplicação da directiva. Há que deixar claro - sobretudo enquanto não existirem 
normas a nível da UE relativas aos solos - que os Estados-Membros podem estabelecer 
normas aplicáveis a estes últimos também no quadro da legislação em matéria de resíduos.   

Alteração 36
Anne Laperrouze

Posição comum do Conselho
Considerando 12

Posição comum do Conselho Alteração

(12) A classificação dos resíduos como 
resíduos perigosos deverá basear-se, 
nomeadamente, na legislação 
comunitária sobre produtos químicos, em 
especial no que respeita à classificação 
das preparações como perigosas, 
incluindo os valores-limite de 
concentração utilizados para esse efeito.
Além disso, é necessário manter o sistema 
que permitiu a classificação dos resíduos 
e dos resíduos perigosos de acordo com a 
lista dos tipos de resíduos estabelecida em 
último lugar pela Decisão 2000/532/CE 
da Comissão9, a fim de promover uma 
classificação harmonizada dos resíduos e 
assegurar uma identificação harmonizada 
dos resíduos perigosos na Comunidade.

(12) Os resíduos perigosos são 
classificados segundo critérios de perigo e 
de risco. Consequentemente, deverão ser 
regulados por via de especificações 
rigorosas, a fim de prevenir ou limitar, 
tanto quanto possível, os efeitos negativos 
de uma gestão inapropriada susceptível de 
afectar o ambiente, bem como de prevenir 
quaisquer riscos para a saúde humana e a 
segurança. Em função das suas 
características, os resíduos perigosos 
exigem uma gestão apropriada que 
envolva tecnologias específicas e 
adaptadas de recolha e tratamento, 
controlos específicos e formas específicas 
de rastreabilidade. Todos os operadores 
de resíduos perigosos devem possuir 
qualificações e formação adequadas.

Or. en

(Alteração 11 aprovada em primeira leitura)

Justificação

Na medida em que a Directiva-quadro aplicável aos resíduos revogará a Directiva relativa 
aos resíduos perigosos, afigura-se particularmente importante assegurar que o sector da 
gestão dos resíduos perigosos seja tido devidamente em conta no texto da Directiva.
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Alteração 37
Françoise Grossetête

Posição comum do Conselho
Considerando 12

Posição comum do Conselho Alteração

(12) A classificação dos resíduos como 
resíduos perigosos deverá basear-se, 
nomeadamente, na legislação 
comunitária sobre produtos químicos, em 
especial no que respeita à classificação 
das preparações como perigosas, 
incluindo os valores-limite de 
concentração utilizados para esse efeito.
Além disso, é necessário manter o sistema 
que permitiu a classificação dos resíduos 
e dos resíduos perigosos de acordo com a 
lista dos tipos de resíduos estabelecida em 
último lugar pela Decisão 2000/532/CE 
da Comissão, a fim de promover uma 
classificação harmonizada dos resíduos e 
assegurar uma identificação harmonizada 
dos resíduos perigosos na Comunidade.

(12) Os resíduos perigosos são 
classificados segundo critérios de perigo e 
de risco. Consequentemente, deverão ser 
regulados por via de especificações 
rigorosas, a fim de prevenir ou limitar, 
tanto quanto possível, os efeitos negativos 
de uma gestão inapropriada susceptível de 
afectar o ambiente, bem como de prevenir 
quaisquer riscos para a saúde humana e a 
segurança. Em função das suas 
características, os resíduos perigosos 
exigem uma gestão apropriada que 
envolva tecnologias específicas e 
adaptadas de recolha e tratamento, 
controlos específicos e formas específicas 
de rastreabilidade. Todos os operadores 
de resíduos perigosos devem possuir 
qualificações e formação adequadas.

Or. en

Justificação

Na medida em que a Directiva-quadro aplicável aos resíduos revogará a Directiva relativa 
aos resíduos perigosos, afigura-se particularmente importante assegurar que o sector da 
gestão dos resíduos perigosos seja tido devidamente em conta no texto da Directiva, tal como 
proposto pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 11 aprovada em primeira leitura). 
A introdução de uma referência à legislação sobre produtos químicos no presente 
considerando gera confusão. Os objectivos destas legislações são diferentes.

Alteração 38
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Considerando 12
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Posição comum do Conselho Alteração

(12) A classificação dos resíduos como 
resíduos perigosos deverá basear-se, 
nomeadamente, na legislação 
comunitária sobre produtos químicos, em 
especial no que respeita à classificação 
das preparações como perigosas, 
incluindo os valores-limite de 
concentração utilizados para esse efeito. 
Além disso, é necessário manter o sistema 
que permitiu a classificação dos resíduos 
e dos resíduos perigosos de acordo com a 
lista dos tipos de resíduos estabelecida em 
último lugar pela Decisão 2000/532/CE 
da Comissão, a fim de promover uma 
classificação harmonizada dos resíduos e 
assegurar uma identificação harmonizada 
dos resíduos perigosos na Comunidade.

(12) Os resíduos perigosos são 
classificados segundo critérios de risco e 
de perigo. Consequentemente, devem ser 
regulados por via de especificações 
rigorosas, a fim de prevenir ou limitar, na 
medida do possível, os efeitos negativos de 
uma gestão inapropriada susceptível de 
afectar o ambiente, bem como de prevenir 
os riscos para a saúde humana e a 
segurança. Em função das suas 
características perigosas, os resíduos 
perigosos necessitam de uma gestão 
apropriada que envolva tecnologias 
específicas e adaptadas de recolha e de 
tratamento, controlos específicos e 
modalidades específicas de 
rastreabilidade. Todos os operadores de 
resíduos perigosos devem possuir 
qualificações e formação adequadas.
  

Or. fr

Justificação

Importa que a revogação da actual directiva sobre resíduos perigosos não seja interpretada 
como uma lacuna sugerindo não ser necessário impor tantas exigências à gestão de resíduos 
perigosos. Assim sendo, convém sublinhar este aspecto num considerando.

Alteração 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 12-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(12-A) Os resíduos perigosos deverão ser 
regulados por via de especificações 
rigorosas, a fim de prevenir os efeitos 
negativos de uma gestão inapropriada 
susceptível de afectar o ambiente, bem 
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como de prevenir quaisquer riscos para a 
saúde humana e a segurança. Em função 
das suas características, os resíduos 
perigosos exigem uma gestão apropriada 
que envolva tecnologias específicas e 
adaptadas de recolha e tratamento, 
controlos específicos e formas específicas 
de rastreabilidade. Todos os operadores 
de resíduos perigosos devem possuir 
qualificações e formação adequadas.

Or. en

(Reposição da alteração 11 da primeira leitura em versão modificada)

Alteração 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 17

Posição comum do Conselho Alteração

(17) É necessário alterar as definições de 
valorização e eliminação, a fim de garantir 
uma distinção clara entre os dois conceitos, 
com base numa diferença efectiva em 
termos de impacto ambiental através da 
substituição de recursos naturais na 
economia e do reconhecimento dos 
benefícios potenciais que a utilização dos 
resíduos como recursos representa para o 
ambiente e a saúde humana. Além disso, 
podem ser elaboradas orientações 
destinadas a clarificar os casos em que esta 
distinção é difícil de aplicar na prática ou 
em que a classificação da actividade como 
valorização não corresponde ao impacto 
ambiental real da operação.

(17) É necessário alterar as definições de 
valorização e eliminação, a fim de garantir 
uma distinção clara entre os dois conceitos, 
com base numa diferença efectiva em 
termos de impacto ambiental através da 
substituição de recursos naturais na 
economia e do reconhecimento dos 
benefícios potenciais que a utilização dos 
resíduos como recursos representa para o 
ambiente e a saúde humana. Além disso, 
devem ser elaborados critérios destinados
a clarificar os casos em que esta distinção é 
difícil de aplicar na prática ou em que a 
classificação da actividade como 
valorização não corresponde ao impacto 
ambiental real da operação.

Or. en
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(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento e 
em conformidade com as alterações 38/108/157/140/141 da primeira leitura)

Justificação

Relacionada com a nova alteração ao nº 2 do artigo 8º pelos mesmos autores. Caso sejam 
fixados critérios de eficiência aplicáveis à incineração de resíduos na presente directiva, o 
mesmo deveria aplicar-se a outras operações de valorização, a fim de distinguir de forma 
mais adequada operações de valorização genuínas de operações de valorização fictícias. Na 
medida em que tais critérios constituiriam elementos essenciais, deveriam ser incluídos em
co-decisão.

Alteração 41
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Considerando 17-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(17-A) Uma reciclagem judiciosa e 
compatível com o ambiente acarreta a 
obrigatoriedade de que se encontrem 
igualmente preenchidas as condições 
estabelecidas na presente directiva, com 
base nas quais é possível definir os 
critérios relativos ao fim do estatuto de 
resíduo.  

Or. de

Justificação

No n.º 1 do artigo 5.º da posição comum são estabelecidas mais condições do que na 
proposta da Comissão como base para o estabelecimento dos critérios relativos ao fim do 
estatuto de resíduo. Estas condições visam propiciar um nível elevado de protecção da saúde 
e do ambiente e têm de ser aplicadas de forma a possibilitar uma reciclagem judiciosa.  
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Alteração 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 18

Posição comum do Conselho Alteração

(18) A presente directiva deverá ainda 
clarificar as condições em que a 
incineração de resíduos sólidos urbanos é 
eficiente do ponto de vista energético e 
pode ser considerada uma operação de 
valorização.

Suprimido

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento e 
em conformidade com a alteração 83 da primeira leitura)

Justificação

A Posição Comum reclassificaria determinadas instalações de incineração a nível municipal 
enquanto estruturas de valorização, ainda que as mesmas não observem o melhor estado da 
técnica. Essa reclassificação atrairia mais investimentos neste tipo de instalações a expensas 
do investimento necessário para as operações de reutilização e de reciclagem, operações 
essas que permitem efectuar mais ganhos energéticos e de recursos naturais do que a 
incineração com valorização. Em consequência, toda e qualquer nova classificação deveria 
ser retirada da posição comum. Estas considerações de eficiência seriam tratadas de forma 
mais apropriada na revisão da Directiva IPPC e da directiva relativa à incineração de 
resíduos.

Alteração 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 20

Posição comum do Conselho Alteração

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que necessário, 
os procedimentos adequados aos 
subprodutos que não sejam resíduos, por 

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que necessário, 
os procedimentos adequados aos 
subprodutos que não sejam resíduos, por 
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um lado, ou aos resíduos que deixem de o 
ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

um lado, ou aos resíduos que deixem de o 
ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

– o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 
resíduos. A decisão de que uma substância 
não é um resíduo só pode ser tomada com 
base numa abordagem coordenada, que 
deverá ser regularmente actualizada, e 
sempre que tal seja compatível com a 
protecção do ambiente e da saúde humana. 
Se a utilização de um subproduto for 
autorizada ao abrigo de uma licença 
ambiental ou de normas ambientais gerais, 
estas podem ser utilizadas pelos Estados 
Membros como um instrumento para 
decidir que não é previsível a ocorrência de 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana, e

–  o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 
resíduos. A decisão de que uma substância 
não é um resíduo só pode ser tomada com 
base numa abordagem coordenada, que 
deverá ser regularmente actualizada, e 
sempre que tal seja compatível com a 
protecção do ambiente e da saúde humana. 
Se a utilização de um subproduto for 
autorizada ao abrigo de uma licença 
ambiental ou de normas ambientais gerais, 
estas podem ser utilizadas pelos Estados 
Membros como um instrumento para 
decidir que não é previsível a ocorrência de 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana, e

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro. 
Para efeitos da obtenção da situação de 
fim do estatuto de resíduo, uma operação 
de valorização pode simplesmente 
resumir-se ao controlo dos resíduos para 
verificar se cumprem os critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo.

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro.

Os conceitos de subprodutos e de resíduos 
que deixam de o ser não se aplicam ao 
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objectivo de transferências 
transfronteiriças para países terceiros.

Or. en

(A primeira parte é uma nova alteração com base no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º 
do Regimento, a segunda parte destina-se a colmatar uma lacuna em primeira leitura, para 

assegurar coerência com as obrigações internacionais) 

Justificação

1ª parte:  Em conformidade com as alterações 4 e 11 do relator, os resíduos apenas podem 
deixar de o ser uma vez finalizada a sua reutilização, reciclagem ou valorização.  Um simples 
controlo de resíduos não poderá equivaler à finalização de uma operação de valorização. 

Segunda Parte: Os conceitos de subprodutos e de resíduos que deixam de o ser não figuram 
na legislação internacional relativa aos resíduos, como a Convenção de Basileia sobre o 
controlo de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e respectiva eliminação. 
Para assegurar o respeito integral das obrigações internacionais, os mesmos não se podem 
aplicar a transferências transfronteiriças.

Alteração 44
Jules Maaten

Posição comum do Conselho
Considerando 20

Posição comum do Conselho Alteração

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que necessário, 
os procedimentos adequados aos 
subprodutos que não sejam resíduos, por 
um lado, ou aos resíduos que deixem de o 
ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que necessário, 
os procedimentos adequados aos 
subprodutos que não sejam resíduos, por 
um lado, ou aos resíduos que deixem de o 
ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

– o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 

–  o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 
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resíduos. A decisão de que uma substância 
não é um resíduo só pode ser tomada com 
base numa abordagem coordenada, que 
deverá ser regularmente actualizada, e 
sempre que tal seja compatível com a 
protecção do ambiente e da saúde humana. 
Se a utilização de um subproduto for 
autorizada ao abrigo de uma licença 
ambiental ou de normas ambientais gerais, 
estas podem ser utilizadas pelos Estados 
Membros como um instrumento para 
decidir que não é previsível a ocorrência de 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana, e

resíduos. A decisão de que uma substância 
não é um resíduo só pode ser tomada com 
base numa abordagem coordenada, que 
deverá ser regularmente actualizada, e 
sempre que tal seja compatível com a 
protecção do ambiente e da saúde humana. 
Se a utilização de um subproduto for 
autorizada ao abrigo de uma licença 
ambiental ou de normas ambientais gerais, 
estas podem ser utilizadas pelos Estados 
Membros como um instrumento para 
decidir que não é previsível a ocorrência de 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana, e

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro. 
Para efeitos da obtenção da situação de fim 
do estatuto de resíduo, uma operação de 
valorização pode simplesmente resumir-se 
ao controlo dos resíduos para verificar se 
cumprem os critérios de estabelecimento 
do fim do estatuto de resíduo.

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas, as sucatas metálicas, o composto, 
os resíduos de papel e o vidro. Para efeitos 
da obtenção da situação de fim do estatuto 
de resíduo, uma operação de valorização 
pode simplesmente resumir-se ao controlo 
dos resíduos para verificar se cumprem os 
critérios de estabelecimento do fim do 
estatuto de resíduo.

Or. en

Justificação

Visto que alguns tipos de escórias devem ser considerados mais como subprodutos 
tradicionais e não como resíduos, a sua inclusão na lista de materiais potenciais deve ser 
analisada para avaliação em função dos critérios de “fim da qualidade de resíduo”.
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Alteração 45
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Considerando 20

Posição comum do Conselho Alteração

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que 
necessário, os procedimentos adequados 
aos subprodutos que não sejam resíduos, 
por um lado, ou aos resíduos que deixem 
de o ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se aos resíduos que 
deixem de o ser. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

- o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 
resíduos. A decisão de que uma 
substância não é um resíduo só pode ser 
tomada com base numa abordagem 
coordenada, que deverá ser regularmente 
actualizada, e sempre que tal seja 
compatível com a protecção do ambiente e 
da saúde humana. Se a utilização de um 
subproduto for autorizada ao abrigo de 
uma licença ambiental ou de normas 
ambientais gerais, estas podem ser 
utilizadas pelos Estados Membros como 
um instrumento para decidir que não é 
previsível a ocorrência de impactos 
globalmente adversos do ponto de vista 
ambiental ou da saúde humana, e
– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
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estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro. 
Para efeitos da obtenção da situação de fim 
do estatuto de resíduo, uma operação de 
valorização pode simplesmente resumir-se 
ao controlo dos resíduos para verificar se 
cumprem os critérios de estabelecimento 
do fim do estatuto de resíduo.

estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro. 
Para efeitos da obtenção da situação de fim 
do estatuto de resíduo, uma operação de 
valorização pode simplesmente resumir-se 
ao controlo dos resíduos para verificar se 
cumprem os critérios de estabelecimento 
do fim do estatuto de resíduo.

Or. fr

Justificação

As linhas de orientação publicadas pela Comissão Europeia (21 de Fevereiro de 2007) 
constituem o quadro necessário para clarificar esta questão e para evitar os possíveis 
recursos judiciais. A definição incluída na posição comum do Conselho poderia tornar tudo 
mais confuso e levar a uma reclassificação indesejável dos resíduos em subprodutos.

Alteração 46
Adriana Poli Bortone

Posição comum do Conselho
Considerando 20

Posição comum do Conselho Alteração

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que necessário, 
os procedimentos adequados aos 
subprodutos que não sejam resíduos, por 
um lado, ou aos resíduos que deixem de o 
ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

(20 Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que necessário, 
os procedimentos adequados aos 
subprodutos que não sejam resíduos, por 
um lado, ou aos resíduos que deixem de o 
ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

– o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 
resíduos. A decisão de que uma substância 

– o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 
resíduos. A decisão de que uma substância 
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não é um resíduo só pode ser tomada com 
base numa abordagem coordenada, que 
deverá ser regularmente actualizada, e 
sempre que tal seja compatível com a 
protecção do ambiente e da saúde humana. 
Se a utilização de um subproduto for 
autorizada ao abrigo de uma licença 
ambiental ou de normas ambientais gerais, 
estas podem ser utilizadas pelos Estados 
Membros como um instrumento para 
decidir que não é previsível a ocorrência de 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana, e

não é um resíduo só pode ser tomada com 
base numa abordagem coordenada, que 
deverá ser regularmente actualizada, e 
sempre que tal seja compatível com a 
protecção do ambiente e da saúde humana. 
Se a utilização de um subproduto for 
autorizada ao abrigo de uma licença 
ambiental ou de normas ambientais gerais, 
estas podem ser utilizadas pelos Estados 
Membros como um instrumento para 
decidir que não é previsível a ocorrência de 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana, e

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro. 
Para efeitos da obtenção da situação de fim 
do estatuto de resíduo, uma operação de 
valorização pode simplesmente resumir-se 
ao controlo dos resíduos para verificar se 
cumprem os critérios de estabelecimento 
do fim do estatuto de resíduo.

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro, 
bem como outras categorias seleccionadas 
de resíduos que sejam claramente 
identificáveis, por força igualmente das 
normas técnicas europeias existentes. Para 
efeitos da obtenção da situação de fim do 
estatuto de resíduo, uma operação de 
valorização pode simplesmente resumir-se 
ao controlo dos resíduos para verificar se 
cumprem os critérios de estabelecimento 
do fim do estatuto de resíduo.

Or. en

Justificação

Convém recordar que o critério de “fim do estatuto de resíduo” apenas deve ser aplicado a 
título excepcional aos fluxos de resíduos especialmente seleccionados e claramente 
identificáveis. As normas técnicas europeias constituem uma base fiável para a identificação 
de categorias de resíduos específicos e a recolha de informações sobre as suas 



PE402.733v01-00 18/73 AM\711129PT.doc

PT

características técnicas e ambientais.

Alteração 47
Vittorio Prodi

Posição comum do Conselho
Considerando 20

Posição comum do Conselho Alteração

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que necessário, 
os procedimentos adequados aos 
subprodutos que não sejam resíduos, por 
um lado, ou aos resíduos que deixem de o 
ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

(20) Não deverá haver confusão entre os 
vários aspectos da definição de resíduos, 
devendo aplicar-se, sempre que necessário, 
os procedimentos adequados aos 
subprodutos que não sejam resíduos, por 
um lado, ou aos resíduos que deixem de o 
ser, por outro. A fim de precisar 
determinados aspectos da definição de 
resíduos, a presente directiva deverá 
clarificar:

– o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 
resíduos. A decisão de que uma substância 
não é um resíduo só pode ser tomada com 
base numa abordagem coordenada, que 
deverá ser regularmente actualizada, e 
sempre que tal seja compatível com a 
protecção do ambiente e da saúde humana. 
Se a utilização de um subproduto for 
autorizada ao abrigo de uma licença 
ambiental ou de normas ambientais gerais, 
estas podem ser utilizadas pelos Estados 
Membros como um instrumento para 
decidir que não é previsível a ocorrência de 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana, e

– o momento a partir do qual as 
substâncias ou os objectos resultantes de 
um processo produtivo, cujo principal 
objectivo não seja a sua própria produção, 
são considerados subprodutos e não 
resíduos. A decisão de que uma substância 
não é um resíduo só pode ser tomada com 
base numa abordagem coordenada, que 
deverá ser regularmente actualizada, e 
sempre que tal seja compatível com a 
protecção do ambiente e da saúde humana. 
Se a utilização de um subproduto for 
autorizada ao abrigo de uma licença 
ambiental ou de normas ambientais gerais, 
estas podem ser utilizadas pelos Estados 
Membros como um instrumento para 
decidir que não é previsível a ocorrência de 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana, e

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 

– o momento a partir do qual determinados 
resíduos deixam de ser considerados como 
tal, definindo critérios de estabelecimento 
dessa desclassificação que ofereçam um 
elevado nível de protecção ambiental, bem 
como benefícios ambientais e económicos; 
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entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro. 
Para efeitos da obtenção da situação de fim 
do estatuto de resíduo, uma operação de 
valorização pode simplesmente resumir-se 
ao controlo dos resíduos para verificar se 
cumprem os critérios de estabelecimento 
do fim do estatuto de resíduo.

entre as possíveis categorias de resíduos 
para as quais é necessário elaborar 
especificações e critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo encontram-se os resíduos de 
construção e de demolição, determinadas 
cinzas e escórias, as sucatas metálicas, o 
composto, os resíduos de papel e o vidro e 
combustíveis alternativos classificados 
com elevado teor de biomassa não 
virgem.. Para efeitos da obtenção da 
situação de fim do estatuto de resíduo, uma 
operação de valorização pode 
simplesmente resumir-se ao controlo dos 
resíduos para verificar se cumprem os 
critérios de estabelecimento do fim do 
estatuto de resíduo.

Or. en

Justificação

Afim de evitar a distorção dos mercados através da utilização de biomassa virgem para fins 
energéticos, importa aumentar o recurso a combustíveis de substituição de teor elevado em 
biomassa não virgem.  Esta fracção de biomassa é neutra em termos de emissões de CO2.  
Alguns tipos destes combustíveis são de uma tal qualidade que podem ser utilizados como 
substitutos de combustíveis (fósseis) tradicionais em instalações industriais controladas. Tal 
permite poupar recursos primários (por exemplo, carvão, “biomassa virgem”), reduzir 
emissões de CO2 e contribuir para os objectivos da União.

Alteração 48
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Considerando 20-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(20-A) O fim do estatuto de resíduo não 
poderá, em termos genéricos, surtir um 
impacto pernicioso no ambiente e na 
saúde devido à utilização da substância 
ou do objecto. Tal significa que, 
independentemente de quaisquer 
circunstâncias, o produto secundário não 
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pode conter um teor de poluentes 
significativamente mais elevado do que o 
que exista nas matérias-primas 
comparáveis. O cumprimento deste 
critério será assegurado por um sistema 
de garantia da qualidade.  

Or. de

(A posição comum veio alterar o artigo respeitante ao fim do estatuto de resíduo. Esta 
modificação implica um esclarecimento)

Justificação

O fim do estatuto de resíduo não deverá repercutir-se negativamente no ambiente, nem na 
saúde. Contudo, a contaminação do produto por poluentes pode dar azo a uma libertação 
destes últimos no ambiente, por exemplo, se a utilização de vidro com chumbo purificado por 
tubos catódicos na produção de materiais de construção der origem a uma libertação de 
chumbo em futuras operações de demolição. Tal situação não corresponderia a uma 
utilização sustentável de produtos secundários.      

Alteração 49
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Considerando 22

Posição comum do Conselho Alteração

(22) Por uma questão de segurança e 
coerência, a Comissão poderá, com base 
na definição de resíduos, adoptar 
orientações para especificar, em 
determinados casos, o momento a partir do 
qual as substâncias ou os objectos se 
transformam em resíduos. Tais orientações 
poderão ser elaboradas designadamente 
para equipamento eléctrico e electrónico e 
para veículos.

(22) Por uma questão de segurança e 
coerência, a Comissão deveria, com base 
na definição de resíduos, adoptar medidas 
para especificar, em determinados casos, o 
momento a partir do qual as substâncias ou 
os objectos se transformam em resíduos. 
Tais medidas deveriam ser elaboradas 
designadamente para equipamento 
eléctrico e electrónico e para veículos.

Or. en

Justificação

Decorre da alteração 17 e do compromisso 103 da primeira leitura.
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Alteração 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 22

Posição comum do Conselho Alteração

(22) Por uma questão de segurança e 
coerência, a Comissão poderá, com base na 
definição de resíduos, adoptar orientações 
para especificar, em determinados casos, o 
momento a partir do qual as substâncias ou 
os objectos se transformam em resíduos. 
Tais orientações poderão ser elaboradas 
designadamente para equipamento 
eléctrico e electrónico e para veículos.

(22) Por uma questão de segurança e 
coerência, a Comissão poderá, com base na 
definição de resíduos, adoptar orientações 
para especificar, em determinados casos, o 
momento a partir do qual as substâncias ou 
os objectos se transformam em resíduos. 
Tais orientações deveriam urgentemente
ser elaboradas designadamente para 
equipamento eléctrico e electrónico e para 
veículos, a fim de suprir as lacunas 
existentes na legislação relativa à 
transferência de resíduos. 

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento)

Justificação

Grandes quantidades de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos são transferidos 
para África sob pretexto de reutilização, apenas no intuito de aí serem depositados.  
Embarcações obsoletas efectuam a sua última travessia para a Ásia para de seguida serem 
desmanteladas em condições totalmente inaceitáveis do ponto de vista da saúde humana e do 
ambiente.  Há muito que se impõe a elaboração de linhas de orientação por parte da 
Comissão para suprir as lacunas regulamentares em relação à definição de resíduos.

Alteração 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 26

Posição comum do Conselho Alteração

(26) A presente directiva deverá ajudar a (26) A presente directiva deverá ajudar a 
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UE a aproximar-se de uma "sociedade da 
reciclagem", procurando evitar a produção 
de resíduos e utilizá-los como recursos. Em 
particular, o Sexto Programa Comunitário 
de Acção em matéria de Ambiente apela à 
elaboração de medidas destinadas a 
assegurar a separação na origem, a recolha 
e a reciclagem dos fluxos prioritários de 
resíduos. Em conformidade com este 
objectivo e no intuito de facilitar ou 
melhorar o seu potencial de valorização, os 
resíduos deverão ser recolhidos 
separadamente, se tal for viável do ponto 
de vista técnico, ambiental e económico, 
antes de serem submetidos às operações de 
valorização que produzam o melhor 
resultado global em termos ambientais.

UE a aproximar-se de uma "sociedade da 
reciclagem", procurando evitar a produção 
de resíduos e utilizá-los como recursos. Em 
particular, o Sexto Programa Comunitário 
de Acção em matéria de Ambiente apela à 
elaboração de medidas destinadas a 
assegurar a separação na origem, a recolha 
e a reciclagem dos fluxos prioritários de 
resíduos. Em conformidade com este 
objectivo e no intuito de facilitar ou 
melhorar o seu potencial de valorização, os 
resíduos deverão ser recolhidos 
separadamente e os componentes 
perigosos deveriam ser separados dos 
fluxos de resíduos, se tal for viável do 
ponto de vista técnico, ambiental e 
económico, antes de serem submetidos às 
operações de valorização que produzam o 
melhor resultado global em termos 
ambientais.

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento e 
em conformidade com a alteração 54 da primeira leitura)

Justificação

A separação de resíduos perigosos, nos casos em que tal é possível, contribui para melhorar 
as possibilidades de valorização.  Os componentes perigosos deveriam ser retirados do ciclo 
económico e não deveriam contaminar novos produtos na sequência de uma valorização.

Alteração 52
Eija-Riitta Korhola

Posição comum do Conselho
Considerando 26-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(26-A) Os Estados-Membros não 
deveriam apoiar a incineração de 
matérias-primas secundárias (material 
reciclado segregado como seja papel 
valorizado), em conformidade com o 
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objectivo de uma sociedade da reciclagem.

Or. en

Justificação

Na sequência da publicação por parte da Comissão do pacote em matéria de alterações 
climáticas e energias renováveis, nomeadamente de uma proposta de directiva relativa à 
promoção da utilização da energia produzida a partir de fontes renováveis, importa velar 
para que os instrumentos económicos não sejam utilizados de forma a neutralizar a 
hierarquia de resíduos.

Alteração 53
Cristiana Muscardini

Posição comum do Conselho
Considerando 26-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(26-A) Mantendo embora o nível de 
protecção ambiental necessário, os 
Estados-Membros deverão garantir 
opções suficientes e rentáveis para a 
gestão de resíduos resultantes de 
operações de reciclagem, reconhecendo o 
papel essencial desempenhado pelas 
instalações de reciclagem na redução da 
eliminação final. Estes resíduos 
remanescentes constituem um ponto de 
estrangulamento importante para novos 
desenvolvimentos das capacidades de 
reciclagem, devendo as autoridades 
competentes adoptar as medidas 
necessárias para atingir o objectivo de 
realização da “sociedade da reciclagem”.

Or. en

(Alteração 9 da primeira leitura do PE)

Justificação

A alteração específica que os resíduos secundários resultantes da operação de reciclagem 
devem ser tidos em consideração, a fim de lograr uma sociedade da reciclagem e a criação 
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de mercados- piloto no seio da UE. 

Alteração 54
Eija-Riitta Korhola

Posição comum do Conselho
Considerando 26-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(26-B) Mantendo embora o nível de 
protecção ambiental necessário, os 
Estados-Membros deverão garantir 
opções suficientes e rentáveis para a 
gestão de resíduos resultantes de 
operações de reciclagem, reconhecendo o 
papel essencial desempenhado pelas 
instalações de reciclagem na redução da 
eliminação final. Estes resíduos 
remanescentes constituem um ponto de 
estrangulamento importante para novos 
desenvolvimentos das capacidades de 
reciclagem, devendo as autoridades 
competentes adoptar as medidas 
necessárias para atingir o objectivo de 
realização da “sociedade da reciclagem”.

Or. en

(Primeira leitura do PE, alteração 9)

Justificação

A alteração especifica que os resíduos secundários resultantes da operação de reciclagem 
devem ser tidos em consideração, a fim de lograr uma sociedade da reciclagem e a criação 
de mercados piloto no seio da UE. 
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Alteração 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 28

Posição comum do Conselho Alteração

(28) A hierarquia dos resíduos constitui 
geralmente a melhor opção ambiental
global na legislação e política de resíduos, 
embora possa ser necessário que certos 
fluxos específicos de resíduos se afastem 
dessa hierarquia sempre que tal se 
justifique por razões designadamente de 
exequibilidade técnica e viabilidade 
económica e de protecção ambiental.

(28) A hierarquia dos resíduos estipula 
uma ordem de prioridades do que 
constitui geralmente a melhor opção 
ambiental global na legislação e política de 
resíduos, embora possa ser necessário que 
certos fluxos específicos de resíduos se 
afastem dessa hierarquia sempre que tal se 
justifique por razões designadamente de 
exequibilidade técnica e viabilidade 
económica e de protecção ambiental.

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento)

Justificação

Em si, a hierarquia não constitui a melhor solução ambiental no quadro da legislação 
relativa a resíduos, permitindo, porém, estabelecer uma lista de prioridades tendo em vista 
identificar a melhor solução ambiental.

Alteração 56
Eija-Riitta Korhola

Posição comum do Conselho
Considerando 28-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(28-A) O apoio às energias renováveis 
deve ser coerente com outros objectivos 
comunitários, nomeadamente o respeito 
da hierarquia de tratamento dos resíduos.
Por conseguinte, a incineração de 
resíduos urbanos não separados não 
deveria  ser promovida no âmbito de um 
sistema de apoio às energias renováveis, 
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se essa promoção puser em causa a 
referida hierarquia.

Or. en

Justificação

Na sequência da publicação por parte da Comissão do pacote em matéria de alterações 
climáticas e energias renováveis, nomeadamente de uma proposta de directiva relativa à 
promoção da utilização da energia produzida a partir de fontes renováveis, importa velar por 
que os instrumentos económicos não sejam utilizados de forma a neutralizar a hierarquia de 
resíduos.

Alteração 57
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Considerando 29

Posição comum do Conselho Alteração

(29) A fim de permitir que a Comunidade 
no seu conjunto se torne auto-suficiente 
em matéria de eliminação de resíduos e de 
valorização de misturas de resíduos 
urbanos recolhidos em habitações 
particulares e que os Estados-Membros 
tendam para esse objectivo 
individualmente, é necessário prever o 
estabelecimento de uma rede de 
cooperação no que diz respeito às 
instalações de eliminação e às instalações 
de valorização das misturas de resíduos 
urbanos recolhidos em habitações 
particulares, tomando em consideração as 
circunstâncias geográficas e a 
necessidade de instalações especializadas 
para determinados tipos de resíduos.

(29) De acordo com o princípio da 
proximidade, os resíduos para eliminação 
deveriam ser tratados numa das 
instalações adequadas mais próximas e 
pelos métodos e tecnologias mais 
adequados, a fim de assegurar um elevado 
nível de protecção do ambiente e da saúde 
pública. Cada Estado-Membro aprova as 
medidas adequadas, em cooperação com 
outros Estados-Membros, para 
estabelecer uma rede integrada e 
adequada de instalações de eliminação, 
tendo em conta as melhores técnicas 
disponíveis.

Or. en

(Espírito da primeira leitura do PE, alteração 109)
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Justificação

O tratamento dos resíduos na Comunidade não deveria ser determinado em função das 
fronteiras nacionais mas sim em função das soluções mais compatíveis com os requisitos do 
meio ambiente.  O mercado interno constituiu sempre motor de normas ambientais exigentes 
e harmonizadas.  São, porém, necessárias restrições aplicáveis aos resíduos destinados à 
eliminação. O princípio de proximidade assegura que todo e qualquer transporte inútil, a 
longa distância, de resíduos destinados a eliminação será evitado caso não sirva um 
propósito útil. 

Alteração 58
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Considerando 32

Posição comum do Conselho Alteração

(32) Importa, em conformidade com a 
hierarquia dos resíduos e para efeitos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da eliminação de 
resíduos em aterros, facilitar a recolha 
separada dos bio-resíduos e o seu 
tratamento adequado a fim de produzir 
composto e outros materiais 
ambientalmente seguros. A Comissão, 
após ter efectuado uma avaliação da 
gestão dos bio-resíduos, apresentará 
propostas de medidas legislativas, se 
necessário.

(32) Importa, em conformidade com a 
hierarquia dos resíduos e para efeitos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da eliminação de 
resíduos em aterros, facilitar a recolha 
separada dos bio-resíduos e o seu 
tratamento adequado a fim de produzir 
composto e outros materiais 
ambientalmente seguros. Para este efeito, 
deveriam ser definidos na presente 
Directiva critérios específicos para 
recolha, utilização e tratamento de bio-
resíduos.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a primeira leitura, todos os critérios relativos ao bio-resíduos 
deveriam ser definidos na presente directiva.
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Alteração 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 32

Posição comum do Conselho Alteração

(32) Importa, em conformidade com a 
hierarquia dos resíduos e para efeitos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da eliminação de 
resíduos em aterros, facilitar a recolha 
separada dos bio-resíduos e o seu 
tratamento adequado a fim de produzir 
composto e outros materiais 
ambientalmente seguros. A Comissão, após 
ter efectuado uma avaliação da gestão dos 
bio-resíduos, apresentará propostas de 
medidas legislativas, se necessário.

(32) Importa, em conformidade com a 
hierarquia dos resíduos e para efeitos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da eliminação de 
resíduos em aterros, assegurar a recolha 
separada dos bio-resíduos e o seu 
tratamento adequado a fim de produzir 
composto e outros materiais 
ambientalmente seguros. Os Estados-
Membros deveriam criar sistemas 
separados de recolha para bio-resíduos. A 
Comissão, após ter efectuado uma 
avaliação da gestão dos bio-resíduos, 
apresentará propostas de objectivos 
legislativos, se necessário.

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento e 
em conformidade com as alterações 112/138 da primeira leitura)

Justificação

A implementação de medidas relativas aos bio-resíduos não deve ser deixada à mercê da 
boa-vontade dos Estados-Membros. As vantagens da compostagem são sobejamente 
conhecidas para que se imponham acções concretas. Os Estados-Membros deveriam ser 
obrigados a instituir sistemas de recolha separada para os bio-resíduos. O estudo da 
Comissão deveria servir para estabelecer um nível apropriado de objectivos mínimos.
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Alteração 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 36

Posição comum do Conselho Alteração

(36) Nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1013/2006, os Estados-Membros podem 
tomar as medidas necessárias para impedir 
as transferências de resíduos não 
conformes com os seus planos de gestão de 
resíduos. Em derrogação do disposto nesse 
regulamento, os Estados-Membros deverão 
poder limitar as entradas de resíduos 
destinados a incineradoras, que sejam 
classificadas como operações de 
valorização, caso se estabeleça que os 
resíduos nacionais teriam tido que ser 
eliminados ou teriam tido que ser tratados 
de modo incompatível com os respectivos 
planos de gestão de resíduos. Admite-se 
que certos Estados-Membros possam não 
estar em condições de oferecer uma rede 
que disponha de toda a gama de instalações 
de valorização final no respectivo 
território.

(36) Nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1013/2006, os Estados-Membros podem 
tomar as medidas necessárias para impedir 
as transferências de resíduos não 
conformes com os seus planos de gestão de 
resíduos. Em derrogação do disposto nesse 
regulamento, os Estados-Membros deverão 
poder limitar as entradas de resíduos 
destinados a incineradoras caso se 
estabeleça que os resíduos nacionais teriam 
tido que ser eliminados ou teriam tido que 
ser tratados de modo incompatível com os 
respectivos planos de gestão de resíduos. 
Admite-se que certos Estados-Membros 
possam não estar em condições de oferecer 
uma rede que disponha de toda a gama de 
instalações de valorização final no 
respectivo território.

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento e 
em conformidade com a alteração 83 da primeira leitura)

Justificação

A Posição Comum reclassificaria determinadas instalações de incineração a nível municipal 
enquanto estruturas de valorização, ainda que as mesmas não observem o melhor estado da 
técnica. Essa reclassificação atrairia mais investimentos neste tipo de instalações a expensas 
do investimento necessário para as operações de reutilização e de reciclagem, operações 
essas que permitem efectuar mais ganhos energéticos e de recursos naturais do que a 
incineração com valorização. Em consequência, toda e qualquer nova classificação deveria 
ser retirada da posição comum. Estas considerações de eficiência seriam tratadas de forma 
mais apropriada na revisão da Directiva IPPC e da directiva relativa à incineração de 
resíduos.
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Alteração 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 37

Posição comum do Conselho Alteração

(37) A fim de melhorar o modo como as 
acções de prevenção de resíduos são 
realizadas nos Estados-Membros e facilitar 
a circulação das melhores práticas neste 
domínio, é necessário reforçar as 
disposições em matéria de prevenção de 
resíduos e introduzir um requisito exigindo 
que os Estados-Membros elaborem 
programas de prevenção de resíduos que 
incidam nos principais impactos 
ambientais e tenham em conta todo o ciclo 
de vida dos produtos e dos materiais. Essas 
medidas deverão prosseguir o objectivo de 
dissociar o crescimento económico dos 
impactos ambientais relacionados com a 
geração de resíduos. As partes interessadas, 
bem como o público em geral, deverão ter 
oportunidade de participar na elaboração 
dos programas e ter acesso aos mesmos 
uma vez elaborados, de acordo com o 
estabelecido na Directiva 2003/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de Maio de 2003, que estabelece a 
participação do público na elaboração de 
certos planos e programas relativos ao 
ambiente16.

A fim de melhorar o modo como as acções 
de prevenção de resíduos são realizadas 
nos Estados-Membros e facilitar a 
circulação das melhores práticas neste 
domínio, é necessário adoptar metas e 
medidas comunitárias em matéria de 
prevenção de resíduos e introduzir um 
requisito exigindo que os Estados-
Membros elaborem programas de 
prevenção de resíduos que incidam nos 
principais impactos ambientais e tenham 
em conta todo o ciclo de vida dos produtos 
e dos materiais. Tais objectivos e medidas 
deverão ter como finalidade dissociar o 
crescimento económico do crescimento do 
volume de resíduos e dos impactos 
ambientais e para a saúde relacionados 
com a geração de resíduos, logrando uma 
redução clara da produção de resíduos, da 
sua nocividade e das suas incidências 
negativas. As autoridades locais e 
regionais, bem como as partes interessadas 
e o público em geral, deverão ter 
oportunidade de participar na elaboração 
dos programas e ter acesso aos mesmos 
uma vez elaborados, de acordo com o 
estabelecido na Directiva 2003/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de Maio de 2003, que estabelece a 
participação do público na elaboração de 
certos planos e programas relativos ao 
ambiente16.

Or. en

(Reintrodução da alteração 10 da primeira leitura)
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Justificação

A presente alteração é necessária para harmonizar os considerandos com a alteração 18 
apresentada pelo Relator.

Alteração 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 40

Posição comum do Conselho Alteração

(40) Por uma questão de simplificação da 
legislação comunitária e para reflectir os 
benefícios para o ambiente, deverão ser 
integradas na presente directiva as 
disposições pertinentes da 
Directiva 75/439/CEE do Conselho, 
de 16 de Junho de 1975, relativa à 
eliminação dos óleos usados 18, A 
Directiva 75/439/CEE deverá, por 
conseguinte, ser revogada. A gestão de 
óleos usados deverá observar os princípios 
directores da hierarquia dos resíduos, 
devendo ser dada prioridade às soluções 
que produzam o melhor resultado global 
em termos ambientais. A recolha separada 
de óleos usados continua a ser crucial para 
a sua gestão adequada e para a prevenção 
dos danos ambientais decorrentes da sua 
eliminação inadequada.

(40) Por uma questão de simplificação da 
legislação comunitária, deverão ser 
integradas na presente directiva as 
disposições pertinentes da 
Directiva 75/439/CEE do Conselho, 
de 16 de Junho de 1975, relativa à 
eliminação dos óleos usados. A 
Directiva 75/439/CEE deverá, por 
conseguinte, ser revogada. A gestão de 
óleos usados deverá observar os princípios 
directores da hierarquia dos resíduos, 
devendo ser dada prioridade às soluções 
que produzam o melhor resultado global 
em termos ambientais. A recolha separada 
de óleos usados continua a ser crucial para 
a sua gestão adequada e para a prevenção 
dos danos ambientais decorrentes da sua 
eliminação inadequada.

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento)

Justificação

A simplificação constitui a única razão aceitável para integrar a directiva relativa aos óleos 
usados na directiva-quadro relativa aos resíduos. Esta modificação não se reveste de 
interesse em termos ambientais.
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Alteração 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Considerando 43

Posição comum do Conselho Alteração

(43) Em especial, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para estabelecer 
critérios relativos a uma série de questões, 
como as condições em que um objecto 
deve ser considerado um subproduto, o 
fim do estatuto de resíduo e a 
determinação dos resíduos que devam ser 
considerados resíduos perigosos. Além 
disso, deverá ser atribuída competência à 
Comissão para adaptar os anexos em 
função do progresso científico e técnico e 
especificar a aplicação da fórmula para 
as instalações de incineração referidas na 
operação R1 do Anexo II. Atendendo a 
que têm alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a mediante 
o aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Em especial, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para estabelecer 
critérios para a determinação dos resíduos 
que devam ser considerados resíduos 
perigosos Além disso, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para adaptar os 
anexos em função do progresso científico e 
técnico.  Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

(Nova alteração baseada no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento e 
em conformidade com a alteração 107/121, 45 e 83 da primeira leitura)

Justificação

1ª parte:  Relaciona-se com as alterações apresentadas pelo Relator ou pelos mesmos autores 
para manter a aprovação em co-decisão de critérios relativos aos subprodutos no caso de 
resíduos que deixem de ser considerados resíduos.

Segunda Parte: Reporta-se à alteração que suprime, no Anexo, a fórmula relativa à eficiência 
energética.
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Alteração 64
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 1

Posição comum do Conselho Alteração

Objecto e âmbito de aplicação Objectivo e âmbito de aplicação
A presente directiva estabelece medidas de 
protecção do ambiente e da saúde humana, 
prevenindo ou reduzindo os impactos 
adversos decorrentes da geração e gestão 
de resíduos, diminuindo os impactos gerais 
da utilização dos recursos e melhorando a 
eficiência dessa utilização.

A presente directiva tem por objectivo 
proteger o ambiente e a saúde humana 
através do estabelecimento de medidas 
que previnam ou reduzam os impactos 
adversos decorrentes da geração e gestão 
de resíduos, diminuam os impactos gerais 
da utilização dos recursos e aumentem a 
eficiência dessa utilização.

Or. de

Justificação

O Parlamento aprovou os objectivos em primeira leitura (alteração 1). O local apropriado 
para a respectiva enunciação é o artigo 1.º da posição comum, o qual deverá conter os 
objectivos e as finalidades da regulamentação e ser redigido em conformidade. 

Alteração 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 1 – n.ºs 1-A e 1-B (novos)

Posição comum do Conselho Alteração

1-A Para este efeito, a hierarquia dos 
resíduos a seguir apresentada é aplicável 
enquanto princípio geral da legislação e 
da política de prevenção e gestão de 
resíduos:
a) prevenção e redução;
b) preparação para a reutilização;
c) reciclagem;
d) outros tipos de valorização, por 
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exemplo, a valorização energética; e
e) eliminação.
1-A Quando aplicarem a hierarquia dos 
resíduos referida no n.º 1-A, os Estados-
Membros tomam medidas para incentivar 
as opções conducentes aos melhores 
resultados ambientais globais. Para tal, 
pode ser necessário estabelecer fluxos de 
resíduos específicos que se afastem da 
hierarquia caso isso se justifique devido a 
avaliações do ciclo de vida aos impactos 
globais da geração e gestão desses 
resíduos. Os Estados-Membros velam por 
que este procedimento seja completo e 
transparente e respeita as regras de 
planeamento nacionais quanto à consulta 
e à participação das partes interessadas e 
dos cidadãos.
Os Estados-Membros devem ter em conta 
o objectivo do desenvolvimento 
sustentável e os princípios gerais de 
protecção do ambiente da precaução, da 
acção preventiva, da reparação do dano 
ambiental na fonte e do princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem ter em conta a exequibilidade 
técnica e a viabilidade económica, a 
protecção dos recursos, bem como os 
impactos globais em termos ambientais, 
de saúde humana, bem como económicos 
e sociais, nos termos do presente artigo 
e do artigo 10.º.

Or. en

(Baseada na alteração 101/14 da primeira leitura)

Justificação

O propósito desta nova alteração consiste em transferir o artigo 11.º relativo à hierarquia de 
resíduos, a fim de lhe atribuir um maior destaque na Directiva. Na proposta da Comissão, a 
hierarquia de resíduos figura no artigo 1.º. O texto relativo à hierarquia de resíduos, 
incluindo as alterações 21 e 22, volta a ser incluído no artigo 1.º, devendo o artigo 11.º ser 
suprimido. Em caso de aprovação, todas as referências da posição comum relativas ao artigo 



AM\711129PT.doc 35/73 PE402.733v01-00

PT

11.º terão de ser adaptadas em consequência.  A formulação do último parágrafo deveria ser 
adaptada, a fim de reflectir as disposições específicas constantes do Tratado.

Alteração 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n.º 1 - alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) A terra (in situ), incluindo os solos 
contaminados não escavados e os edifícios 
com ligação permanente ao solo;

Suprimido

Or. en

(Reposição parcial da alteração 15/134/102/123/126 da primeira leitura)

Justificação

De acordo com o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, os solos contaminados 
não escavados deveriam ser considerados resíduos. Esta a razão pela qual não devem ser 
inteiramente excluídos no âmbito de aplicação da Directiva, mas apenas no caso de poderem 
ser cobertos por futura legislação comunitária relativa à protecção dos solos. Os locais 
contaminados constituem um importante problema ambiental que deve ser abordado de 
forma apropriada. 

Alteração 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) A terra (in situ), incluindo os solos 
contaminados não escavados e os edifícios 
com ligação permanente ao solo;

b) A terra (in situ), incluindo os solos 
contaminados não escavados e os edifícios 
e outras estruturas fixas com ligação 
permanente ao solo;

Or. en
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Justificação

Para além dos edifícios, existem outras estruturas fixas em contacto com o solo, facto este 
que é necessário referir de forma explícita.

Alteração 68
Horst Schnellhardt

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) O solo não contaminado e outros 
materiais naturais resultantes de 
escavações no âmbito de actividades de 
construção, sempre que se tenha a certeza 
de que os materiais em causa serão 
utilizados para efeitos de construção no 
seu estado natural e no local em que foram 
escavados;

c) O solo não contaminado, escavado, e 
outros materiais naturais, sempre que se 
tenha a certeza de que os materiais em 
causa serão utilizados no seu estado 
natural, no local em que foram escavados 
ou noutro local;

Or. de

Justificação

O Parlamento Europeu aprovou a presente alteração em primeira leitura, no dia 13 de 
Fevereiro. Se forem reutilizados no mesmo local materiais resultantes de escavações que não 
estejam contaminados, em princípio não serão considerados resíduos pela Administrações 
Públicas da UE. Se os mesmos materiais tiverem de ser utilizados noutro local, serão com 
frequência tratados como resíduos. Tal circunstância dá origem a custos administrativos e a 
encargos substanciais, sem gerar mais-valia.      

Alteração 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) O solo não contaminado e outros 
materiais naturais resultantes de 
escavações no âmbito de actividades de 
construção, sempre que se tenha a certeza 

c) O solo não contaminado e outros 
materiais naturais resultantes de 
escavações no âmbito de actividades de 
construção, sempre que se tenha a certeza 
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de que os materiais em causa serão 
utilizados para efeitos de construção no seu 
estado natural e no local em que foram 
escavados;

de que os materiais em causa serão 
utilizados para efeitos de construção no seu 
estado natural e no local em que foram 
escavados;  desde que estes geológicos 
naturais não apresentem características 
susceptíveis de acarretar um efeito 
significativo no meio receptor;

Or. fr

Justificação

Trata-se de prevenir a ocorrência de eventuais modificações do meio receptor com a 
incorporação de materiais geológicos naturais exteriores; por exemplo, se estes materiais 
apresentam, naturalmente, limites máximos de uma ou várias substâncias que podem 
provocar uma modificação dos equilíbrios naturais iniciais.

Alteração 70
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n. º 1  – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) O solo não contaminado e outros 
materiais naturais resultantes de 
escavações no âmbito de actividades de 
construção, sempre que se tenha a certeza 
de que os materiais em causa serão 
utilizados para efeitos de construção no 
seu estado natural e no local em que 
foram escavados; 

c) os materiais escavados não 
contaminados que podem ser utilizados, 
quer no mesmo local, quer em local 
diferente.

Or. en

Justificação

Reposição da formulação do PE em primeira leitura. Todo e qualquer material escavado e 
não contaminado, e não unicamente os materiais escavados no decurso de trabalhos de 
construção, deve ser excluído do âmbito de aplicação da presente Directiva. Não é 
necessário aplicar a legislação em matéria de resíduos a estes materiais. 



PE402.733v01-00 38/73 AM\711129PT.doc

PT

Alteração 71
Avril Doyle

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n. º 1  – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) O solo não contaminado e outros 
materiais naturais resultantes de 
escavações no âmbito de actividades de 
construção, sempre que se tenha a certeza 
de que os materiais em causa serão 
utilizados para efeitos de construção no 
seu estado natural e no local em que foram 
escavados; 

c) O solo escavado não contaminado e 
outros materiais naturais, sempre que se 
tenha a certeza de que os materiais em 
causa serão utilizados no seu estado natural 
e no local em que foram escavados ou
noutro local;

Or. en

(Reposição parcial da alteração 15/134/102/123/126 da primeira leitura)

Justificação

Sempre que materiais escavados não contaminados são reutilizados no mesmo local, as 
administrações públicas da UE não as consideram normalmente como resíduos. Se os 
mesmos materiais se destinam a ser utilizados noutro local são invariavelmente considerados 
como resíduos ao serem retirados desse local. Tal origina um ónus administrativo 
considerável.

Alteração 72
Horst Schnellhardt

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n.º 2 – parte introdutória

Posição comum do Conselho Alteração

2. São excluídos do âmbito de aplicação da 
presente directiva, na medida em que já 
estejam abrangidos por demais legislação 
comunitária:

São excluídos do âmbito de aplicação da 
presente directiva, se já estiverem
abrangidos por demais legislação 
comunitária:

Or. de
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Justificação

A alteração torna claro que as directivas e/ou regulamentos da UE em vigor para 
determinadas categorias de resíduos, por constituírem legislação mais específica na matéria, 
têm precedência sobre a presente directiva.

Alteração 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

a)-A A terra (in situ), incluindo os solos 
contaminados não escavados e os edifícios 
com ligação permanente ao solo;

Or. en

(Reposição parcial da alteração 15/134/102/123/126 da primeira leitura)

Justificação

De acordo com o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, os solos contaminados 
não escavados deveriam ser considerados resíduos. Esta a razão pela qual não devem ser 
inteiramente excluídos no âmbito de aplicação da Directiva, mas apenas no caso de poderem 
ser cobertos por futura legislação comunitária relativa à protecção dos solos. Os locais 
contaminados constituem um importante problema ambiental que deve ser abordado de 
forma apropriada. 

Alteração 74
Horst Schnellhardt

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) Os subprodutos animais, incluindo os 
produtos transformados abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002, com 
excepção dos destinados à incineração, à 

b) Os subprodutos animais, incluindo os 
produtos transformados abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002;
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deposição em aterros ou a utilização 
numa unidade de biogás ou de 
compostagem;

Or. de

Justificação

A supressão proposta permite evitar uma situação de insegurança jurídica. O Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002, por constituir "lex specialis", tem precedência sobre uma directiva-
quadro. Por conseguinte, haveria que esclarecer uma vez mais que as exclusões constantes 
da presente directiva-quadro respeitam à integralidade do âmbito de aplicação do 
Regulamento.  

Alteração 75
Eija-Riitta Korhola

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n. º 2  – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) Os subprodutos animais, incluindo os 
produtos transformados abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002, com 
excepção dos destinados à incineração, à 
deposição em aterros ou a utilização numa 
unidade de biogás ou de compostagem;

b) Estrume, produtos alimentares não 
utilizados e subprodutos animais, incluindo 
os produtos transformados abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002, também 
utilizados na produção combinada de 
biogás e de fertilizantes, com excepção dos 
subprodutos destinados à incineração ou à 
deposição em aterros;

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para efeitos de compatibilidade da Directiva-Quadro 
relativa aos resíduos com o novo pacote em matéria de alterações climáticas e energias 
renováveis. Afim de lograr os objectivos de protecção de qualidade da água, são necessárias 
novas possibilidades de tratamento do estrume e dos subprodutos animais, incluindo 
produtos alimentares transformados não utilizados. Uma possibilidade consiste em utilizar o 
estrume, os subprodutos e os produtos alimentares não utilizados na produção de energia 
(biogás) combinada com a produção de fertilizantes.
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Alteração 76
Horst Schnellhardt

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) Os resíduos resultantes da prospecção, 
extracção, tratamento e armazenagem de 
recursos minerais e da exploração de 
pedreiras, abrangidos pela Directiva 
2006/21/CE.

d) Os resíduos resultantes da prospecção, 
extracção, tratamento e armazenagem de 
matérias-primas minerais e da exploração 
de pedreiras, abrangidos pela Directiva 
2006/21/CE.

Or. de

Justificação

O n.º 2, alínea d), do artigo 2.º deveria ser adaptado aos conceitos constantes do n.º 1 do 
artigo 2.º da Directiva 206/21/CE.

Alteração 77
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4) "Bio-resíduos", os resíduos de jardim 
biodegradáveis, os resíduos alimentares e 
de cozinha das habitações, dos 
restaurantes, das unidades de catering e de 
retalho e os resíduos similares das 
unidades de transformação de alimentos;

4) "Bio-resíduos", os resíduos de jardim 
biodegradáveis, os resíduos alimentares e 
de cozinha das habitações, dos 
restaurantes, das unidades de catering e de 
retalho e os resíduos similares da 
transformação de produtos agrícolas e 
florestais;

Or. de

Justificação

Na definição de "bio-resíduos", que passou a existir na posição comum sobre a directiva-
quadro relativa aos resíduos, existem alguns resíduos perfeitamente adequados para a 
compostagem, como fibras de tabaco ou resíduos advenientes da produção de alimentos para 
animais, que não figuram no diploma ao invés do que acontecia na alteração 30, aprovada 
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em primeira leitura. É, pois, necessário, ampliar a definição em causa. 

Alteração 78
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4) "Bio-resíduos", os resíduos de jardim
biodegradáveis, os resíduos alimentares e 
de cozinha das habitações, dos 
restaurantes, das unidades de catering e 
de retalho e os resíduos similares das 
unidades de transformação de alimentos;

4) “Bio-resíduos”, os resíduos de origem 
animal ou vegetal a valorizar, que podem 
ser decompostos por microrganismos, 
organismos que vivem no solo ou 
enzimas; não constituem resíduos 
biológicos os solos desprovidos de uma 
quantidade substancial de resíduos 
biológicos e os resíduos vegetais 
procedentes da actividade agrícola 
abrangidos pelo nº 1, alínea f), do artigo 
2º;

Or. en

Justificação

Alteração 30 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 79
Eija-Riitta Korhola

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 10-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

10-A “Recolha separada”, a recolha em 
que um fluxo de resíduos é mantido 
separadamente por tipo e natureza de 
resíduo e é recolhido e transportado 
separadamente;

Or. en
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Justificação

A recolha separada assumirá uma importância crescente para a criação de uma sociedade de 
reciclagem e de mercados- modelo da reciclagem. (alteração 104 do da primeira leitura do 
Parlamento, apoiada pela Comissão).

Alteração 80
Cristiana Muscardini

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 10-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

10-A “Recolha separada”, a recolha em 
que um fluxo de resíduos é mantido 
separadamente por tipo e natureza de 
resíduo e é recolhido e transportado 
separadamente;

Or. en

Justificação

A recolha separada assumirá uma importância crescente rumo a uma sociedade da 
reciclagem e a mercados-modelo da reciclagem. (Alteração 104 da primeira leitura do PE, 
apoiada pela Comissão).

Alteração 81
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n. º 11  – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) o teor de substâncias nocivas presentes 
nos materiais e nos produtos;

c) o teor de substâncias perigosas presentes 
nos materiais e nos produtos;

Or. en
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Justificação

O termo “perigosas” é mais apropriado do que “ nocivas” na medida em que constitui um 
termo genérico utilizado na legislação da UE para designar substâncias e preparações 
perigosas. 

Alteração 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 13-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

13-A)"Reprocessamento antes da 
valorização ou eliminação", actividades 
prévias à valorização ou à eliminação 
finais de resíduos, como triagem, 
trituração, compactação, granulação, 
dessecação, retalhamento, 
acondicionamento, remeximento, mistura 
ou isolamento. A Comissão apresentará 
até ..., ao abrigo do artigo 251.º do 
Tratado, uma proposta de acto jurídico 
que estabelece normas de execução, no 
intuito de instituir critérios de protecção 
do ambiente e de eficácia com base nos 
quais o reprocessamento, tendo em conta 
o respectivo resultado, possa ser 
considerado um processo de valorização.    

Or. de

(Radica no artigo 3.º, alínea i), da primeira leitura)

Justificação

No quadro da gestão de resíduos, a maioria esmagadora destes últimos não é directamente 
destinada a valorização ou a eliminação finais. De forma geral, pelo contrário, são 
primeiramente reprocessados em instalações próprias. Tendo em conta a considerável 
importância prática deste facto, torna-se necessário dispor de uma definição própria do 
conceito de "reprocessamento antes da valorização ou eliminação", que até ao momento é 
alvo de uma simples menção no artigo 3.º, alínea i). Neste contexto, afigura-se apropriado 
instituir critérios em matéria de protecção do ambiente e de eficácia aplicáveis ao 
reprocessamento, nos termos do processo legislativo previsto no artigo 251.º do Tratado.    
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Alteração 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 14

Posição comum do Conselho Alteração

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, 
caso contrário, teriam sido utilizados para 
um fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou 
no conjunto da economia.

14) “Valorização”, uma operação de 
tratamento de resíduos que preencha os 
seguintes critérios:

a) originar um resíduo que substitua 
outros recursos que teriam sido utilizados 
para a mesma finalidade ou tornar um 
resíduo apto para essa utilização;
b) originar um resíduo que sirva uma 
finalidade genuína através da 
substituição;
c) preencher certos critérios de eficiência 
definidos nos termos do nº 1 do artigo 35º;
d) reduzir os impactos ambientais 
negativos globais através da utilização de 
resíduos enquanto substitutos de outros 
recursos;
e) assegurar que os produtos cumpram a 
legislação e as normas comunitárias de 
segurança aplicáveis;
f) conferir uma prioridade elevada à 
protecção da saúde humana e do 
ambiente e minimizar a formação, 
libertação e dispersão de substâncias 
perigosas nesse processo;

O Anexo II contém uma lista não 
exaustiva de operações de valorização;

O Anexo II contém uma lista harmonizada 
e passível de revisão de operações de 
valorização;

Or. en
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(A primeira parte é uma reposição da alteração 127 da primeira leitura, o último parágrafo é 
uma nova alteração com base no disposto no nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento.)

Justificação

A substituição de recursos apenas deveria ser considerada a nível das instalações e não a 
nível da economia em geral, uma vez que se corre o risco de se tornar um fenómeno 
demasiado lato para ser significativo.  

O Anexo II deveria ser considerado como uma lista harmonizada susceptível de revisão. Caso 
contrário, os Estados-Membros poderão aplicar diferentes interpretações, o que 
comprometeria os planos nacionais de gestão de resíduos através de transferências 
transfronteiriças de resíduos. 

Alteração 84
Johannes Blokland

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 14

Posição comum do Conselho Alteração

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, 
caso contrário, teriam sido utilizados para 
um fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou 
no conjunto da economia.

(14) “Valorização”, uma operação de 
tratamento de resíduos que preencha os 
seguintes critérios:

1) originar um resíduo que substitua 
outros recursos que teriam sido utilizados 
para a mesma finalidade, na instalação, 
ou tornar um resíduo apto para essa 
utilização;
2) originar um resíduo que sirva uma 
finalidade genuína através dessa 
substituição;
3) preencher certos critérios de eficiência 
definidos nos termos do nº 1 do artigo 35º;
4) reduzir os impactos ambientais 
negativos globais através da utilização de 
resíduos enquanto substitutos de outros 
recursos;
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5) assegurar que os produtos cumprem a 
legislação e as normas comunitárias de 
segurança aplicáveis;
6) conferir uma prioridade elevada à 
protecção da saúde humana e do 
ambiente e minimizar a formação, 
libertação e dispersão de substâncias 
perigosas nesse processo.

O Anexo II contém uma lista não exaustiva 
de operações de valorização;

O Anexo II contém uma lista exaustiva de 
operações de valorização. Uma operação 
de preparação apenas deveria ser 
aprovada a título de valorização se servir 
para preparar os resíduos para 
valorização ou reciclagem subsequente, 
tendo em conta o artigo 16º, e se for claro 
desde o início que os resíduos preparados, 
na sua totalidade ou em grande parte, 
serão destinados a valorização ou 
reciclagem;

Or. en

Justificação

Reformulação da alteração 8 do Relator. A expressão “ no conjunto da economia” é 
suprimida na medida em que tal não pose ser provado na prática. No que se refere ao Anexo 
II, esta lista deveria ser considerada como exaustiva e, em relação a todas as operações de 
preparação (enumeradas no Anexo II), deveria ser claro que os resíduos se destinam a 
valorização. 

Alteração 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 14

Posição comum do Conselho Alteração

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, caso 
contrário, teriam sido utilizados para um 
fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou no 
conjunto da economia. O Anexo II contém 

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, caso 
contrário, teriam sido utilizados para um 
fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou no 
conjunto da economia. O Anexo II contém 
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uma lista não exaustiva de operações de 
valorização;

uma lista não exaustiva de operações de 
valorização. O reprocessamento só será 
reconhecido como valorização se se 
destinar a preparar os resíduos para 
serem subsequentemente valorizados ou 
reutilizados, em observância do artigo 
16.º, e existir a certeza, à partida, de que 
todos ou quase todos os resíduos 
reprocessados serão sempre valorizados 
ou reutilizados;

Or. de

Justificação

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Alteração 86
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 14

Posição comum do Conselho Alteração

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, caso 
contrário, teriam sido utilizados para um 
fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou no 
conjunto da economia. O Anexo II contém 
uma lista não exaustiva de operações de 
valorização;

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, caso 
contrário, teriam sido utilizados para um 
fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou no 
conjunto da economia. O Anexo II contém 
uma lista comum de operações de 
valorização; a lista é avaliada e revista 
regularmente com base na evolução 
científica e tecnológica;
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Or. fr

Justificação

A formulação que consta na posição comum do Conselho não é aceitável porque declarar 
que a lista do Anexo II não é exaustiva pressupõe o risco de classificar como operação de 
valorização operações que não o são, de forma diferente de um Estado-Membro para outro. 
Assim, se forem elaboradas novas operações de valorização, seria conveniente rever e 
adaptar o Anexo II aos progressos científicos e tecnológicos. 

Alteração 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 14

Posição comum do Conselho Alteração

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, caso 
contrário, teriam sido utilizados para um 
fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou 
no conjunto da economia. O Anexo II 
contém uma lista não exaustiva de 
operações de valorização;

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, caso 
contrário, teriam sido utilizados para um 
fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim. O Anexo II contém 
uma lista não exaustiva de operações de 
valorização;

Or. en

Justificação

Alteração aprovada pelo PE em primeira leitura, que estabelece claramente o objectivo 
exacto da valorização enquanto gestão de resíduos. Importa ser menos geral relativamente 
aos casos em que a valorização teve lugar e serve um objectivo útil. 
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Alteração 88
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 14

Posição comum do Conselho Alteração

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
resultado principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, caso 
contrário, teriam sido utilizados para um 
fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou no 
conjunto da economia. O Anexo II contém 
uma lista não exaustiva de operações de 
valorização;

14) "Valorização", qualquer operação cujo 
objectivo principal seja a transformação 
dos resíduos de modo a servirem um fim 
útil, substituindo outros materiais que, caso 
contrário, teriam sido utilizados para um 
fim específico, ou a preparação dos 
resíduos para esse fim, na instalação ou no 
conjunto da economia, mediante redução 
do impacto global negativo no ambiente e 
tendo em conta a protecção da saúde 
humana. Neste contexto, deveria ser 
conferida atenção à utilização sustentável 
dos materiais, tendo em particular 
consideração o impacto no ambiente e na 
saúde. O Anexo II contém uma lista não 
exaustiva de operações de valorização;

Or. de

(A alteração radica nas alterações 6 e 127 da primeira leitura)

Justificação

De acordo com a definição de valorização que presentemente figura no texto, também a 
utilização de lixos domésticos para tapar valas em zonas em que o solo é impermeável (de tal 
modo que o lençol freático não seja ameaçado) poderia ser considerada valorização. Tal não 
corresponde a uma valorização sustentável, porquanto o problema dos resíduos é remetido 
para as gerações vindouras.

No que respeita à hierarquia dos resíduos, segundo a qual - com base em considerações de 
relevo para o ambiente - é atribuída maior importância à valorização de resíduos do que à 
respectiva eliminação, torna-se necessário efectuar um aditamento.

O conceito de "objectivo principal" é extraído da jurisprudência do TJCE. 
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Alteração 89
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 14 – parágrafo 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Neste contexto, será tida em conta a 
utilização sustentável dos materiais, tendo 
em particular consideração o impacto no 
ambiente e na saúde.

Or. de

Justificação

Ao invés da proposta da Comissão, a posição comum comporta uma definição de 
"valorização", segundo a qual também a utilização de lixos domésticos para tapar valas em 
zonas em que o solo é impermeável (de tal modo que o lençol freático não seja ameaçado) 
poderia ser considerada valorização. Este tratamento dos resíduos leva a que a respectiva 
utilização não constitua uma ameaça directa para o ambiente e a saúde. Contudo, não 
corresponde a uma valorização sustentável. O problema dos resíduos é remetido para as 
gerações vindouras, que os terão de eliminar após os mesmos terem sido escavados.  

Alteração 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 16

Posição comum do Conselho Alteração

16) "Reciclagem", qualquer operação de 
valorização através da qual os resíduos 
são novamente transformados em
produtos, materiais ou substâncias para o 
seu fim original ou para outros fins. Inclui 
o reprocessamento de materiais orgânicos, 
mas não inclui a valorização energética 
nem o reprocessamento em materiais que 
devam ser utilizados como combustível ou 
em operações de enchimento;

16) “Reciclagem”, o reprocessamento de 
materiais ou substâncias contidos em 
resíduos através de um processo de 
produção através do qual produzam ou 
sejam incorporados em novos produtos, 
materiais ou substâncias para o seu fim 
original ou para outros fins. Inclui o 
reprocessamento de material orgânico, mas 
não inclui, nomeadamente, a valorização 
energética, a conversão para utilização 
como combustível ou processos que
impliquem a combustão ou a utilização 
enquanto fonte de energia, incluindo a 
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energia química, ou em operações de 
enchimento;

Or. en

Alteração 91
Richard Seeber

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 16

Posição comum do Conselho Alteração

16) "Reciclagem", qualquer operação de 
valorização através da qual os resíduos são 
novamente transformados em produtos, 
materiais ou substâncias para o seu fim 
original ou para outros fins. Inclui o 
reprocessamento de materiais orgânicos, 
mas não inclui a valorização energética
nem o reprocessamento em materiais que 
devam ser utilizados como combustível ou 
em operações de enchimento;

16) "Reciclagem", qualquer operação de 
valorização através da qual os resíduos são 
novamente transformados em produtos, 
materiais ou substâncias para o seu fim 
original ou para outros fins. Não inclui a 
valorização energética;

Or. de

Justificação

A definição de reciclagem proposta na posição comum não é consonante com a prática. Na 
presente alteração propõe-se uma norma inequívoca para a valorização energética.

Alteração 92
Françoise Grossetête

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 16

Posição comum do Conselho Alteração

16) "Reciclagem", qualquer operação de 
valorização através da qual os resíduos 
são novamente transformados em 
produtos, materiais ou substâncias para o 
seu fim original ou para outros fins. 

16) “Reciclagem”, o reprocessamento de 
materiais ou substâncias contidos em 
resíduos através de um processo de 
produção através do qual produzam ou 
sejam incorporados em novos produtos.
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Inclui o reprocessamento de materiais 
orgânicos, mas não inclui a valorização 
energética nem o reprocessamento em 
materiais que devam ser utilizados como 
combustível ou em operações de 
enchimento;

Inclui o reprocessamento de material 
orgânico, mas não inclui, nomeadamente,
a valorização energética, a conversão para 
utilização como combustível ou processos 
que impliquem a combustão ou a 
utilização enquanto fonte de energia, 
incluindo a energia química, nem o 
reprocessamento em materiais que devam 
ser utilizados em operações de enchimento;

Or. en

Justificação

No contexto desta Directiva, reciclar significa “passar de novo a um ciclo” ou, noutras 
palavras, o reprocessamento de matéria ou substâncias.  Trata-se exactamente da 
interpretação do Parlamento em primeira leitura. Esta definição é necessária (1) para 
estabelecer uma distinção adequada entre operações de valorização e de reciclagem, que são 
frequentemente diferentes na sua natureza e nos seus objectivos e (2) para garantir que os 
objectivos de reciclagem não sejam destituídos de sentido. 

Alteração 93
Eija-Riitta Korhola

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 16

Posição comum do Conselho Alteração

16) "Reciclagem", qualquer operação de 
valorização através da qual os resíduos 
são novamente transformados em
produtos, materiais ou substâncias para o 
seu fim original ou para outros fins. Inclui 
o reprocessamento de materiais orgânicos, 
mas não inclui a valorização energética 
nem o reprocessamento em materiais que 
devam ser utilizados como combustível ou 
em operações de enchimento;

16) “Reciclagem”, o reprocessamento de 
materiais ou substâncias contidos em 
resíduos através de um processo de 
produção através do qual produzam ou 
sejam incorporados em novos produtos, 
materiais ou substâncias para o seu fim 
original ou para outros fins. Inclui o 
reprocessamento de materiais orgânicos, 
mas não inclui a valorização energética 
nem o reprocessamento em materiais que 
devam ser utilizados como combustível ou 
em operações de enchimento;

Or. en
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Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar a definição, a fim de ter em consideração de 
forma mais adequada a transformação por etapas numa cadeia industrial em novos produtos 
reciclados (alteração 21 da primeira leitura do PE, apoiada pela Comissão).

Alteração 94
Cristiana Muscardini

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 16

Posição comum do Conselho Alteração

16) "Reciclagem", qualquer operação de 
valorização através da qual os resíduos 
são novamente transformados em
produtos, materiais ou substâncias para o 
seu fim original ou para outros fins. Inclui 
o reprocessamento de materiais orgânicos, 
mas não inclui a valorização energética 
nem o reprocessamento em materiais que 
devam ser utilizados como combustível ou 
em operações de enchimento;

16) “Reciclagem”, o reprocessamento de 
materiais ou substâncias contidos em 
resíduos através de um processo de 
produção através do qual produzam ou 
sejam incorporados em novos produtos, 
materiais ou substâncias para o seu fim 
original ou para outros fins. Inclui o 
reprocessamento de materiais orgânicos, 
mas não inclui a valorização energética 
nem o reprocessamento em materiais que 
devam ser utilizados como combustível ou 
em operações de enchimento;

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar a definição, a fim de ter em consideração de 
forma mais adequada a transformação por etapas numa cadeia industrial em novos produtos 
reciclados. 

(Alteração 21 da primeira leitura do PE)
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Alteração 95
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 16

Posição comum do Conselho Alteração

16) "Reciclagem", qualquer operação de 
valorização através da qual os resíduos são 
novamente transformados em produtos, 
materiais ou substâncias para o seu fim 
original ou para outros fins. Inclui o 
reprocessamento de materiais orgânicos, 
mas não inclui a valorização energética 
nem o reprocessamento em materiais que 
devam ser utilizados como combustível ou 
em operações de enchimento;

16) "Reciclagem", qualquer operação de 
valorização, na acepção do n.º 14, através 
da qual os resíduos são novamente 
transformados em produtos, materiais ou 
substâncias para o seu fim original ou para 
outros fins. Inclui o reprocessamento de 
materiais orgânicos, mas não inclui a 
valorização energética nem o 
reprocessamento em materiais que devam 
ser utilizados como combustível ou em 
operações de enchimento;

Or. de

Justificação

Na presente definição dever-se-ia remeter para a definição de valorização que consta da 
parte dispositiva, a fim de deixar claro que a reciclagem constitui um sector da valorização. 

Alteração 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 16-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

16-A “Taxa de material reciclado" ou "de 
reciclagem", taxa determinada pela 
quantidade de material saído de um 
processo de reciclagem e utilizado como 
material em novos produtos, materiais e 
substâncias  

Or. en
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Justificação

A definição de reciclagem não permite resolver a questão entre as entradas e as saídas de 
materiais para efeitos de fixação de objectivos de reciclagem ou a notificação da quantidade 
de resíduos reciclados.  É necessário introduzir uma definição que especifique que há um 
material resultante do processo de reciclagem que deve ser medido e contabilizado 
efectivamente enquanto material reciclado. 

Alteração 97
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 18

Posição comum do Conselho Alteração

18) "Eliminação", qualquer operação que 
não seja de valorização, mesmo que tenha 
como consequência secundária a 
recuperação de substâncias ou de energia. 
O Anexo I contém uma lista não exaustiva 
de operações de eliminação;

18) "Eliminação", qualquer operação que 
não seja de valorização. O Anexo I contém 
uma lista não exaustiva de operações de 
eliminação. Todas as operações de 
eliminação devem atribuir uma elevada 
prioridade à protecção da saúde humana 
e do ambiente;

Or. en

Justificação

É importante estabelecer uma distinção clara entre valorização e eliminação de resíduos.  A 
expressão “ consequência secundária” presta-se a confusão no que se refere à recuperação 
de substâncias e de energia a partir de resíduos em instalações industriais específicas.  

Alteração 98
Anne Laperrouze

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 19-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

19-A“Valorização energética”, a 
utilização de resíduos combustíveis como 
combustível para a produção de energia 
através de incineração directa, 
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acompanhados ou não de outros resíduos 
ou combustíveis, mas com recuperação de 
calor. A incineração de resíduos em que a 
energia fornecida exceda a energia 
recebida durante o processo não é 
considerada valorização energética;

Or. en

Justificação

Alteração 26 da primeira leitura do PE

Uma implementação correcta da directiva requer uma definição precisa de “valorização 
energética” no Artigo 3.º.  Propomos que a valorização energética designe toda e qualquer 
operação no decurso da qual o resíduo sirva de combustível para a produção de energia.  
Afim de assegurar uma distinção entre valorização e eliminação, na proposta assinala-se que 
o processo apenas poderá ser qualificado de valorização se o seu balanço energético 
demonstrar que a energia é produzida a partir do resíduo.

Alteração 99
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 19-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

19-A “Melhores técnicas disponíveis em 
matéria de gestão de resíduos”, a fase de 
desenvolvimento mais eficaz e avançada 
das actividades e dos respectivos modos de 
exploração, que demonstre a aptidão 
prática de técnicas específicas para evitar, 
na prática, pôr em perigo a saúde 
humana e os danos ao ambiente no 
âmbito da gestão dos resíduos; o nº 11 do 
artigo 2º e o Anexo IV da Directiva 
96/61/CE são aplicáveis em 
conformidade;

Or. en
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Justificação

Alteração 32 da primeira leitura.

Alteração 100
Péter Olajos

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 19-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

19-A. “pré-tratamento”,  qualquer 
operação que possa ser executada para 
fins de transporte, armazenagem, 
valorização ou eliminação de uma forma 
compatível com o meio ambiente e cujo 
produto seja um resíduo que requeira um 
tratamento posterior. 

Or. hu

Justificação

É preocupante o facto de a proposta não incluir o conceito de pré-tratamento. Várias 
disposições jurídicas não permitem outras operações de processamento de resíduos sem pré-
tratamento, embora essas operações ocorram muitas vezes enquanto actividade independente 
entre os operadores de mercado. O conceito de pré-tratamento é referido no disposto da 
Directiva. 

Alteração 101
Péter Olajos

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 19-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

19-B. “Organização para coordenação do 
tratamento", qualquer organização 
independente criada para gerir as 
obrigações dos fabricantes e 
distribuidores relativamente à 
recuperação e valorização, a qual, contra-
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pagamento, assume as obrigações dos 
fabricantes e distribuidores, sujeitas a 
condições contratuais; organiza e 
coordena a recuperação, valorização ou a 
eliminação dos resíduos pelos quais é 
responsável.

Or. hu

Justificação

Muitas organizações que coordenam o tratamento estão operacionais em vários Estados-
Membros, velando pela observâncias das obrigações em matéria de recuperação de resíduos 
que se aplicam aos fabricantes (partes sujeitas a obrigações). No decurso do seu trabalho 
quotidiano, executam importantes missões de gestão de resíduos, velando não apenas pela 
recuperação e valorização de produtos que se tornaram resíduos mas também educando 
activamente o público e prestando informações ambientais, em muitos casos em cooperação 
com o ministério responsável pela protecção ambiental. Recomendamos que o seu estatuto 
jurídico seja clarificado através da adopção desta definição. 

Alteração 102
Péter Olajos

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 19-C (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

19-C. “matérias-primas secundárias”, 
resíduos que tenham sido submetidos a 
uma operação de valorização e satisfaçam 
critérios específicos estabelecidos para 
este tipo de materiais.

Or. hu

Justificação

O Artigo 5.º não clarifica o que se entende exactamente por materiais que deixam de ser 
resíduos. Na prática, a indústria refere-se a resíduos que foram sujeitos a operações de 
valorização enquanto matérias-primas secundárias. 

Alteração103
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Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posição comum do Conselho
Artigo 3-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 3-A.
1. A hierarquia dos resíduos a seguir 
apresentada é aplicável enquanto 
princípio geral da legislação e da política 
de prevenção e gestão de resíduos:
a) prevenção e redução;
b) preparação para a reutilização;
c) reciclagem;
d) outros tipos de valorização, por 
exemplo a valorização energética; e
e) eliminação.
2. Quando aplicarem a hierarquia dos 
resíduos referida no n.º 1, os Estados-
Membros tomam medidas para incentivar 
as opções conducentes aos melhores 
resultados ambientais globais. Para tal, 
pode ser necessário estabelecer fluxos de 
resíduos específicos que se afastem da 
hierarquia caso isso se justifique pela 
aplicação do conceito de ciclo de vida aos 
impactos globais da geração e gestão 
desses resíduos. Os Estados-Membros 
velam por que este procedimento seja 
completo e transparente e respeite as 
regras de planeamento nacionais quanto 
à consulta e à participação das partes 
interessadas e dos cidadãos.
Os Estados-Membros devem ter em conta 
os princípios gerais de protecção do 
ambiente da precaução e da 
sustentabilidade, a exequibilidade técnica 
e a viabilidade económica e a protecção 
dos recursos, bem como os impactos 
globais em termos ambientais, de saúde 
humana e sociais, nos termos dos 
artigos 1.º e 10.º.
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Or. en

(antigo artigo 11.º)

Justificação

A presente alteração inclui as alterações 21 e 22 do projecto de recomendação. O objectivo 
desta nova alteração consiste em transferir o artigo 11.º relativo à hierarquia de resíduos, a 
fim de lhe conferir um maior destaque na Directiva.  Na proposta da Comissão, a hierarquia 
de resíduos figurava no artigo 1.º. O texto relativo à hierarquia de resíduos, incluindo as 
alterações 21 e 22, é, por conseguinte, colocado no novo artigo 3-A, devendo o artigo 11.º ser 
suprimido. 

Alteração 104
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 4

Posição comum do Conselho Alteração

1. Uma substância ou objecto resultante 
de um processo de produção cujo 
principal objectivo não seja a produção 
desse item só pode ser considerado um 
subproduto e não um resíduo na acepção 
da alínea a) do artigo 3.º se estiverem 
reunidas as seguintes condições:

Suprimido

a) Existir a certeza de posterior utilização 
da substância ou objecto;
b) A substância ou objecto poder ser 
utilizado directamente, sem qualquer 
outro processamento que não seja o da 
prática industrial normal;
c) A substância ou objecto ser produzido 
como parte integrante de um processo de 
produção; e
d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, a substância ou objecto satisfazer todos 
os requisitos relevantes do produto em 
matéria ambiental e de protecção da 
saúde para a utilização específica e não 
acarretar impactos globalmente adversos 
do ponto de vista ambiental ou da saúde 
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humana.
2. Com base nas condições estabelecidas 
no n.º 1, podem ser aprovadas medidas 
que determinem os critérios a cumprir 
para que uma substância ou objecto 
específico seja considerado um 
subproduto e não um resíduo na acepção 
do ponto 1 do artigo 3.º. Essas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
36.º.

Or. fr

(As linhas de orientação publicadas pela Comissão Europeia (21 de Fevereiro de 2007) 
constituem o quadro necessário para clarificar esta questão e para evitar os possíveis 
recursos judiciais)

Justificação

A definição incluída na posição comum do Conselho poderia tornar tudo mais confuso e 
levar a uma reclassificação indesejável dos resíduos em subprodutos. O conceito de
subproduto constitui, pois, uma fonte considerável de contenciosos jurídicos e uma ameaça 
para a protecção do ambiente e da saúde e os objectivos de nível elevado de protecção nestes 
dois domínios. Não se justifica acrescentar uma nova categoria entre produtos e resíduos. 

Alteração 105
Johannes Blokland

Posição comum do Conselho
Artigo 4.º

Posição comum do Conselho Alteração

1. Uma substância ou objecto resultante de 
um processo de produção cujo principal 
objectivo não seja a produção desse item só 
pode ser considerado um subproduto e não 
um resíduo na acepção da alínea a) do 
artigo 3.º se estiverem reunidas as 

1. Uma substância ou objecto resultante de 
um processo de produção cujo principal 
objectivo não seja a produção desse item só 
pode ser considerado um subproduto e não 
um resíduo na acepção da alínea a) do 
artigo 3.º se estiverem reunidas as 
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seguintes condições: condições do Anexo I–A.
a) Existir a certeza de posterior utilização 
da substância ou objecto;
b) A substância ou objecto poder ser 
utilizado directamente, sem qualquer 
outro processamento que não seja o da 
prática industrial normal;
c) A substância ou objecto ser produzido 
como parte integrante de um processo de 
produção; 
d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, a substância ou objecto satisfazer todos 
os requisitos relevantes do produto em 
matéria ambiental e de protecção da 
saúde para a utilização específica e não 
acarretar impactos globalmente adversos 
do ponto de vista ambiental ou da saúde 
humana.
2. Com base nas condições estabelecidas 
no n.º 1, podem ser aprovadas medidas
que determinem os critérios a cumprir para 
que uma substância ou objecto específico 
seja considerado um subproduto e não um 
resíduo na acepção do ponto 1 do 
artigo 3.º. Essas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

2. O anexo I-A pode ser alterado para 
determinar os critérios a cumprir para que 
uma substância ou objecto específico seja 
considerado um subproduto e não um 
resíduo na acepção do ponto 1 do 
artigo 3.º. Caso persistam dúvidas, podem 
ser adoptadas medidas adicionais para 
clarificar se uma substância é um sub-
produto ou um resíduo. Essas medidas, 
incluindo critérios ambientais e de 
qualidade, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são aprovadas 
pelo procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º.

3. Um subproduto no quadro desta 
directiva não constitui um resíduo, 
podendo, por conseguinte, ser entendido 
como um produto.

Or. en

(Nos termos do disposto no nº 1, alínea d), do artigo 62º do Regimento, a comunicação da 
Comissão (COM(2007)59 de 21 de Fevereiro de 2007) pode ser considerada um novo 

elemento na sequência da primeira leitura (13 de Fevereiro de 2007).
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Justificação

A árvore de decisão constante do Anexo II da presente comunicação comum constitui um 
excelente instrumento para avaliar se um material é um subproduto ou um resíduo. Importa 
também clarificar que na legislação comunitária em matéria de resíduos só existem duas 
categorias: resíduo ou não-resíduo (ou produto). Assim sendo, importa explicar claramente 
que um subproduto não é um resíduo mas sim um produto, a fim de evitar uma eventual 
sobreposição ou um fosso entre a legislação sobre resíduos e a Directiva REACH. 

Alteração 106
Anne Laperrouze

Posição comum do Conselho
Artigo 4.º

Posição comum do Conselho Alteração

1. Uma substância ou objecto resultante 
de um processo de produção cujo 
principal objectivo não seja a produção 
desse item só pode ser considerado um 
subproduto e não um resíduo na acepção 
da alínea a) do artigo 3.º se estiverem 
reunidas as seguintes condições:

Suprimido

a) Existir a certeza de posterior utilização 
da substância ou objecto;
b) A substância ou objecto poder ser 
utilizado directamente, sem qualquer 
outro processamento que não seja o da 
prática industrial normal;
c) A substância ou objecto ser produzido 
como parte integrante de um processo de 
produção; 
d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, a substância ou objecto satisfazer todos 
os requisitos relevantes do produto em 
matéria ambiental e de protecção da 
saúde para a utilização específica e não 
acarretar impactos globalmente adversos 
do ponto de vista ambiental ou da saúde 
humana.
2. Com base nas condições estabelecidas 
no n.º 1, podem ser aprovadas medidas 
que determinem os critérios a cumprir 
para que uma substância ou objecto 
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específico seja considerado um 
subproduto e não um resíduo na acepção 
do ponto 1 do artigo 3.º. Essas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º.

Or. en

(A Comissão publicou a sua comunicação interpretativa sobre subprodutos na sequência da 
primeira leitura do Parlamento Europeu. Tal pode ser considerado um novo facto.)

Justificação

Na sua versão actual, o artigo 4.º relativo a subprodutos pode ser utilizado para contornar, 
quer a Directiva-Quadro relativa aos resíduos, quer a Directiva REACH. Este artigo encerra 
o risco de aumentar a incerteza jurídica. 

Alteração 107
Marcello Vernola

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Uma substância ou objecto resultante de 
um processo de produção cujo principal 
objectivo não seja a produção desse item só 
pode ser considerado um subproduto e não 
um resíduo na acepção da alínea a) do 
artigo 3.º se estiverem reunidas as 
seguintes condições:

1. Uma substância ou objecto resultante de 
um processo de produção cujo principal 
objectivo não seja a produção desse item só 
pode ser considerado um subproduto e não 
um resíduo na acepção da alínea a) do 
artigo 3.º se estiverem exclusivamente 
reunidas as seguintes condições:

Or. it

Justificação

É necessário evitar que os Estados-Membros exijam novas condições que podem tornar mais 
onerosa a aplicação da directiva. 
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Alteração 108
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a) Existir a certeza de posterior utilização 
da substância ou objecto;

a) Existir a certeza de posterior utilização 
da substância ou objecto e da existência de 
um mercado para o efeito;

Or. de

Justificação

Constitui uma evidência a necessidade de que exista um mercado para um produto. Por 
conseguinte, tal terá de constituir também um pressuposto para os sub-produtos.   

Alteração 109
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) A substância ou objecto poder ser 
utilizado directamente, sem qualquer outro 
processamento que não seja o da prática 
industrial normal;

b) A substância ou objecto poder ser 
utilizado directamente, sem qualquer outro 
processamento que não seja o da prática 
industrial normal, sendo que será 
conferida a devida atenção aos poluentes 
específicos dos resíduos;

Or. de

(A posição comum contém um novo artigo consagrado aos sub-produtos)

Justificação

As substâncias que entram num processo de produção, mas que não constituem o seu 
objectivo principal, poderão conter poluentes. Se a substância contiver poluentes específicos 
dos resíduos que não existam noutros produtos utilizados para a mesma finalidade, tal 
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significa que existe um propósito de eliminação da substância, o que tem de ser elucidado no 
texto do artigo 4.º.    

Alteração 110
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) A substância ou objecto ser produzido 
como parte integrante de um processo de 
produção; e

c) A substância ou objecto ser produzido 
como parte integrante de um processo de 
produção de qualidade assegurada, numa 
composição e/ou especificação definidas; 
e

Or. de

Justificação

A condição básica para a existência de um produto é a sua qualidade contínua. Por 
conseguinte, tal terá de constituir também um pressuposto para os sub-produtos. 

Alteração 111
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, a substância ou objecto satisfazer todos 
os requisitos relevantes do produto em 
matéria ambiental e de protecção da saúde 
para a utilização específica e não acarretar 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana.

d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, a substância ou objecto satisfazer todos 
os requisitos relevantes do produto em 
matéria ambiental e de protecção da saúde 
para a utilização específica e não acarretar 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana. Há 
que garantir que os poluentes específicos 
dos resíduos não estejam presentes no 
ciclo dos materiais em quantidades que 
ponham em risco a saúde ou o ambiente. 



PE402.733v01-00 68/73 AM\711129PT.doc

PT

Or. de

(A posição comum contém um novo artigo consagrado aos sub-produtos)

Justificação

As substâncias que entram num processo de produção, mas que não constituem o seu 
objectivo principal, poderão conter poluentes. Se a substância contiver poluentes específicos 
dos resíduos que não existam noutros produtos utilizados para a mesma finalidade, tal 
significa que existe um propósito de eliminação da substância, o que tem de ser elucidado no 
texto do artigo 4.º. 

Alteração 112
Marcello Vernola
Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.º 1 - alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, a substância ou objecto satisfazer todos 
os requisitos relevantes do produto em 
matéria ambiental e de protecção da saúde 
para a utilização específica e não acarretar 
impactos globalmente adversos do ponto 
de vista ambiental ou da saúde humana.

d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, a substância ou objecto satisfazer todos 
os requisitos relevantes do produto em 
matéria ambiental e de protecção da saúde 
para a utilização específica.

Or. it

Justificação

A última alínea do texto da posição comum é pleonástico no que respeita à previsão de que 
devem ser respeitados os requisitos exigidos pela lei para a protecção da saúde e do 
ambiente.
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Alteração 113
Mojca Drčar Murko

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n. º 1  – alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, a substância ou objecto satisfazer todos 
os requisitos relevantes do produto em 
matéria ambiental e de protecção da 
saúde para a utilização específica e não 
acarretar impactos globalmente adversos 
do ponto de vista ambiental ou da saúde 
humana.

d) A posterior utilização ser legítima, isto 
é, o subproduto pode não constituir algo 
que o fabricante é obrigado a deitar fora 
ou que se destine a uma utilização 
proibida nos termos da legislação 
comunitária ou nacional.

Or. en

Justificação

O artigo 4.º é novo. A Posição Comum introduz nas alíneas a), b) e c) um triplo teste 
cumulativo constante de jurisprudência recente do Tribunal de Justiça.  Além deste teste, o 
Tribunal de Justiça assinala que a utilização à qual o subproduto se destinava deve também 
ser lícita. A formulação da alínea d) da Posição Comum não é suficientemente precisa; assim 
sendo, deveria ser substituída pela formulação utilizada pela Comissão na sua comunicação 
interpretativa sobre resíduos e subprodutos de 21 de Fevereiro de 2007.  

Alteração 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 4º – nº 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Com base nas condições estabelecidas 
no n.º 1, podem ser aprovadas medidas
que determinem os critérios a cumprir para 
que uma substância ou objecto específico 
seja considerado um subproduto e não um 
resíduo na acepção do ponto 1 do 
artigo 3.º. Essas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 

2. Com base nas condições estabelecidas 
no n.º 1, a Comissão apresenta uma 
proposta legislativa para determinar os 
critérios ambientais e de qualidade a 
cumprir para que uma substância ou 
objecto específico seja considerado um 
subproduto e não um resíduo na acepção 
do ponto 1 do artigo 3.º. Na falta de tais 
critérios a nível comunitário, ou de 
jurisprudência aplicável, os materiais, 
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regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

substâncias ou objectos em questão 
deverão continuar a ser considerados 
como resíduos.

Or. en

(Reintrodução parcial da alteração 107/121 e da alteração 7 da primeira leitura)

Justificação

Afigura-se importante assegurar que a nova definição de subprodutos não crie lacunas 
permitindo que determinados resíduos não sejam abrangidos pelas disposições da presente 
Directiva.  Importaria assim fixar critérios ambientais e critérios de qualidade específicos 
antes de proceder a uma reclassificação.  Na medida em que estes critérios constituiriam 
elementos essenciais, deveriam ser aprovados em co-decisão.

Alteração 115
Mojca Drčar Murko

Posição comum do Conselho
Artigo 4º – nº 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Com base nas condições estabelecidas 
no n.º 1, podem ser aprovadas medidas
que determinem os critérios a cumprir 
para que uma substância ou objecto 
específico seja considerado um 
subproduto e não um resíduo na acepção 
do ponto 1 do artigo 3.º. Essas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º.

2. Com base nas condições estabelecidas 
no n.º 1, e tendo em particular 
consideração o princípio da precaução, 
imperativos de ordem ambiental e de 
saúde, bem como as condições 
consagradas na jurisprudência, a 
Comissão pode adoptar medidas para 
determinar se substâncias ou objectos 
específicos podem ser entendidos como 
um subproduto e não como um resíduo.
Essas medidas são aprovadas, quer através 
de proposta legislativa ou pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º, se for caso disso.
Na falta destas medidas, adoptadas a nível 
da UE, ou de jurisprudência específica 
comunitária aplicável, os materiais ou 
substâncias em questão deverão continuar 
a ser considerados como resíduos.
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Or. en

Justificação

O artigo 4.º aplica-se a uma grande variedade de processos industriais e representa uma 
nova categoria jurídica.   Afim de manter um nível elevado de segurança jurídica, a definição 
de subproduto deve ser interpretada de forma estrita.  É necessário sublinhar que, face à 
inexistência de medidas adoptadas a nível comunitário, os materiais e as substâncias 
continuam a ser considerados como resíduos.

Alteração 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2a. Os nºs 1 e 2 não serão aplicáveis para 
efeitos de transferências transfronteiriças 
para países terceiros.

Or. en

(Nova alteração destinada a colmatar uma lacuna em primeira leitura, para assegurar 
coerência com as obrigações internacionais)

Justificação

A noção de “subproduto” não figura na legislação internacional relativa aos resíduos, como 
é o caso da Convenção de Basileia sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de 
resíduos perigosos e respectiva eliminação. Afim de garantir a conformidade total com as 
obrigações internacionais, os subprodutos devem continuar a ser considerados como 
resíduos em caso de transferências transfronteiriças para outros países. 
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Alteração 117
Françoise Grossetête

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Determinados resíduos específicos 
deixam de ser resíduos na acepção do 
ponto 1) do artigo 3.º caso tenham sido 
submetidos a uma operação de valorização 
e satisfaçam critérios específicos a 
estabelecer nos termos das seguintes 
condições:

1. Os Estados-Membros podem requerer à 
Comissão que determine se, a título 
derrogatório, um determinado resíduo 
cessou de constituir um resíduo caso 
tenham sido submetidos a uma operação de 
valorização para efeitos de reciclagem e 
satisfaçam critérios específicos a 
estabelecer nos termos das seguintes 
condições:

a) A substância ou objecto ser 
habitualmente utilizado para um fim
específico;

a) A substância ou objecto ser 
habitualmente utilizado para fins
específicos; 

b) Existir um mercado ou uma procura
para essa substância ou objecto;

b) Existir um mercado para essa substância 
ou objecto;

c) A substância ou objecto satisfazer os 
requisitos técnicos para o fim específico a 
que se refere a alínea a) e respeitar a 
legislação e as normas aplicáveis aos 
produtos; e

c) A substância ou objecto satisfazer os 
requisitos técnicos para o fim específico e 
respeitar a legislação e as normas 
aplicáveis aos produtos; e

d) A utilização da substância ou objecto 
não acarretar impactos globalmente 
adversos do ponto de vista ambiental ou da 
saúde humana.

d) A utilização da substância ou objecto 
não acarretar impactos globalmente 
adversos do ponto de vista ambiental ou da 
saúde humana.

Or. en

Justificação

No direito comunitário actual, um resíduo transformado em combustível não deixa de ser um 
resíduo até ter lugar uma incineração ou uma combustão. A Directiva relativa à incineração 
de resíduos prevê um regime regulamentar rigoroso e normas operatórias que assegurem 
níveis elevados de protecção da saúde pública e do ambiente. A desclassificação de tais 
fluxos de resíduos levaria a que a sua combustão deixasse de estar abrangida pela Directiva 
relativa à incineração de resíduos, bem como aos regulamentos relativos à transferência de 
resíduos. Tal poderia ter consequências nefastas para o ambiente.  
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Alteração 118
Johannes Blokland

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Determinados resíduos específicos 
deixam de ser resíduos na acepção do 
ponto 1) do artigo 3.º caso tenham sido 
submetidos a uma operação de valorização 
e satisfaçam critérios específicos a 
estabelecer nos termos das seguintes 
condições:

1. Os Estados-Membros podem requerer à 
Comissão para determinar se, a título 
derrogatório, determinados resíduos 
deixam de ser resíduos na acepção do 
ponto 1) do artigo 3.º caso tenham sido 
submetidos a uma operação de valorização 
e satisfaçam critérios específicos a 
estabelecer nos termos das seguintes 
condições:

a) A substância ou objecto ser 
habitualmente utilizado para um fim 
específico; 

a) A substância ou objecto ser 
habitualmente utilizado para um fim 
específico;

b) Existir um mercado ou uma procura para 
essa substância ou objecto;

b) Existir um mercado ou uma procura para 
essa substância ou objecto;

c) A substância ou objecto satisfazer os 
requisitos técnicos para o fim específico a 
que se refere a alínea a) e respeitar a 
legislação e as normas aplicáveis aos 
produtos; e

c) A substância ou objecto satisfazer os 
requisitos técnicos para o fim específico a 
que se refere a alínea a) e respeitar a 
legislação e as normas aplicáveis aos 
produtos; e

d) A utilização da substância ou objecto 
não acarretar impactos globalmente 
adversos do ponto de vista ambiental ou da 
saúde humana.

d) A utilização da substância ou objecto 
não acarretar impactos globalmente 
adversos do ponto de vista ambiental ou da 
saúde humana.

Or. en

Justificação

Re-apresentação de parte da alteração 45 da primeira leitura do PE, a fim de clarificar em 
que condições um resíduo pode deixar de o ser.
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