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Alteração119
Horst Schnellhardt

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, devendo essa 
directiva ser, pois, revogada 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 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, devendo essa 
directiva ser, pois, revogada 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 mantida a prioridade à 
regeneração. 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. de

Alteração 120
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

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

b) Existir um mercado para essa substância 
ou objecto;

Or. fr
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Justificação

Regresso à proposta inicial da Comissão.

Alteração 121
Richard Seeber

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

Se necessário, os critérios incluem 
valores-limite para os poluentes.

Suprimido

Or. de

A inclusão de valores-limite nos critérios de fim do estatuto de resíduo não é indispensável no 
contexto do Regulamento REACH.

Justificação

Quando um material que anteriormente era abrangido pelo âmbito de aplicação do regime 
dos resíduos deixa de ser resíduo, este material passa a estar sujeito a todos os requisitos do 
sistema REACH. Esta a razão pela qual não são necessários valores-limite. 

Alteração 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. As medidas relativas à adopção de tais 
critérios, as quais especifiquem os 
resíduos, 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. Até ...*, a Comissão apresenta, se for 
caso disso, com base na avaliação prevista 
no nº 1, uma proposta legislativa 
especificando os critérios ambientais e de 
qualidade a satisfazer para se considerar 
que certas categorias específicas de 
produtos, materiais ou substâncias de 
resíduos deixaram de ser consideradas 
resíduos.
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* Dois anos após a entrada em vigor da presente 
directiva. 

Or. en

Justificação

A elaboração de critérios ambientais para determinar o fim do estatuto de resíduo deveria 
ser retomada em co-decisão e não em comitologia (com base nas ideias da alteração 45 da 
primeira leitura). Trata-se de um complemento ao pedido de eventuais propostas relativas à 
lista de substâncias especificadas, que serão objecto de análise em matéria de fim do estatuto 
de resíduo, como o vidro e o papel. 

Alteração 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Os pontos 1 e 2 não se aplicam a 
transferências transfronteiras para países 
terceiros.

Or. en

(Nova alteração que compensa um lapso em primeira leitura, no intuito de garantir coerência 
com as obrigações a nível internacional).

Justificação

O conceito de “resíduos que deixam de ser resíduos” não é conhecido na legislação 
internacional relativa aos resíduos, como a Convenção de Basileia sobre o controlo das 
transferências transfronteiras de resíduos perigosos e outros resíduos. Com vista a assegurar 
o respeito integral das obrigações a nível internacional, o conceito não pode ser aplicável a 
transferências transfronteiras. 
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Alteração 124
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

3-A. Nenhum resíduo perigoso e nenhum 
resíduo destinado à valorização 
energética poderá ser objecto do 
procedimento referido nos n.ºs 1 e 2.

Or. fr

(O estatuto de resíduo implica uma série de garantias específicas em termos de gestão, 
tratamento e rendimento. A fim de respeitar os objectivos ambientais da presente directiva, é 

conveniente não suprimir este estatuto de ânimo leve.)

Justificação

A fim de impedir que as disposições adoptadas no quadro da directiva relativa à incineração 
dos resíduos (2000/76/EC) não sejam observadas e que os resíduos destinados à valorização 
energética sejam tratados em instalações que não se encontram equipadas para respeitar 
essas disposições, é necessário excluir os resíduos destinados à valorização energética da 
reclassificação em produtos. Deve ser adoptada uma garantia idêntica para os resíduos 
perigosos, que devem beneficiar do mais elevado grau de protecção possível. 

Alteração 125
Anne Laperrouze

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

3-A. O procedimento estabelecido nos n.ºs 
1 e 2 não se aplica a resíduos perigosos, 
nem a resíduos destinados a valorização 
energética (perigosos e não perigosos). 

Or. en
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Justificação

Importa garantir que o procedimento de fim do estatuto de resíduo não provoque o aumento 
da poluição, nem o dumping ecológico. Este procedimento deve aplicar-se unicamente à 
reciclagem (p. ex., valorização de materiais), mas não à utilização dos resíduos como 
combustível para evitar o aumento da poluição atmosférica. Um novo facto justifica esta 
alteração nova: algum tempo após a adopção da posição comum pelo Conselho, a Comissão 
solicitou a Itália que revogasse a sua decisão de reclassificar CRS (resíduos com teor 
energético triados) como combustíveis.

Alteração 126
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – nº 4

Posição comum do Conselho Alteração

4. Caso não tenham sido definidos 
critérios a nível comunitário nos termos
dos n.ºs 1 e 2, os Estados-Membros podem 
decidir caso a caso se determinado 
resíduo deixou de ser um resíduo tendo 
em conta a jurisprudência aplicável. Os 
Estados-Membros notificam dessas 
decisões a Comissão nos termos da 
Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho 
de 1988, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação22, nos casos em que essa 
directiva assim o exija.

4. Os critérios adoptados nos termos do 
procedimento previsto no n.º 2 devem ser 

definidos de maneira a garantir que os 
produtos, substâncias ou materiais 

secundários resultantes de uma operação 
de tratamento satisfaçam as condições 

necessárias para a sua colocação no 
mercado. Os critérios terão em conta 

quaisquer riscos de transporte ou 
utilização das substâncias ou materiais 

secundários que sejam prejudicais para o 
ambiente e serão definidos a um nível que 
garanta um elevado grau de protecção da 

saúde humana e do ambiente.

Or. fr

Justificação

É conveniente clarificar as condições que devem ser preenchidas para a definição de 
critérios como os visados no n.º 2 do artigo 5.º, a fim de evitar quaisquer riscos de dumping 
ambiental. O segundo parágrafo restabelece a proposta inicial da Comissão. 
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Alteração 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4. Caso não tenham sido definidos 
critérios a nível comunitário nos termos 
dos n.ºs 1 e 2, os Estados-Membros podem 
decidir caso a caso se determinado 
resíduo deixou de ser um resíduo tendo 
em conta a jurisprudência aplicável. Os 
Estados-Membros notificam dessas 
decisões a Comissão nos termos da 
Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho 
de 1988, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação1, nos casos em que essa 
directiva assim o exija.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão de um novo ponto introduzido pelo Conselho. Na sequência da alteração 12, 
introduzida pela relatora, que se aplica à questão dos critérios de estabelecimento do fim do 
estatuto de resíduo por proposta da comissão, a disposição que prevê que se deixe esse 
aspecto ao critérios dos Estados-Membros passa a ser escusada. Além disso, este ponto deve 
ser suprimido para evitar o aparecimento de listas de resíduos não harmonizadas e a 
concorrência desleal.

                                               
1 JO L 204 de 21.7.98, p. 37. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2006/96/CE (JO 
L 363 de 20.12.2006, p. 81).
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Alteração 128
Adriana Poli Bortone

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

4-A. Até …*, a Comissão apresenta, se for 
caso disso, propostas para determinar se, 
inter alia, os seguintes fluxos de resíduos 
recaem no âmbito do disposto no presente 
artigo e, em caso afirmativo, as 
especificações que lhes são aplicáveis: 
composto, agregados, papel, vidro, metal, 
pneus em fim de vida e resíduos de têxteis 
e outras categorias específicas de resíduos 
que sejam inequivocamente identificáveis, 
também de acordo com as normas 
técnicas europeias em vigor.
* 5 anos após a entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. en

(Com base na alteração 45 da primeira leitura).

Justificação

Convém clarificar que o fim do estatuto de resíduo só pode ser aplicado, a título excepcional, 
a fluxos de resíduos especificamente seleccionados e inequivocamente identificáveis. As 
normas técnicas europeias constituem uma base sólida para identificar categorias específicas 
de resíduos e obter informações sobre as suas características técnicas e ambientais. A alusão 
às normas técnicas europeias constituiria garante de um patamar de igualdade na UE.

Alteração 129
Richard Seeber

Posição comum do Conselho
Artigo 5-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

5-A. O composto que satisfaça claramente 
os critérios enunciados nos nºs 1 e 2 do 
artigo 5º, tal como garantido por um 



PE402.912v01-00 10/114 AM\712783PT.doc

PT

sistema de qualidade, produzido 
exclusivamente a partir de resíduos 
recolhidos separadamente e que seja 
adequado a uma utilização sustentável 
para efeitos de melhoria das funções dos 
solos deve, enquanto material coberto 
pelo Anexo V do Regulamento (CE) nº 
1907/2006 (REACH), estar isento dos 
Títulos II, V e VI do Regulamento (CE) nº 
1907/2006, nos termos do nº 7, alínea b), 
do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 
1907/2006.

Or. de

ii)

Justificação

Nos considerandos da posição comum, o composto é referido enquanto categoria no contexto 
da elaboração de critérios relativos ao fim do estatuto de resíduo. Neste contexto, é 
necessário excluir o composto que deixa de ter o estatuto de resíduo do regulamento REACH. 
Este regulamento comporta derrogações relativamente a substâncias claramente definidas 
entre as quais pode figurar, em princípio, o composto. A presente alteração define os 
critérios em função dos quais as derrogações ao Regulamento REACH se aplicam ao 
composto.

Alteração 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

3-A. A reclassificação dos resíduos 
perigosos como resíduos não perigosos 
não pode ser obtida por diluição ou 
mistura de que resulte uma redução da 
concentração inicial em poluentes para 
valores inferiores aos limiares que 
definem o carácter perigoso de um 
resíduo.

Or. en
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Justificação

Reposição da alteração 46 do PE em primeira leitura.

Alteração 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Posição comum do Conselho
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

4 bis. A Comissão velará por que a lista 
dos resíduos e qualquer reexame dessa 
lista respeitem os princípios de clareza, 
compreensão e acessibilidade para os 
utilizadores e, em particular, para as 
PME.

Or. fr

(ii)

Justificação

Alteração semelhante à alteração n.º 36 aprovada em primeira leitura ("A Comissão 
assegura que esta lista seja suficientemente compreensível para as PME e facilmente 
acessível"). No seu estado actual, a lista dos resíduos constitui um documento complexo, que 
não corresponde aos objectivos de uma melhor regulamentação e de simplificação 
preconizados pelas Instituições europeias.

Alteração 132
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A fim de reforçar a prevenção e a 
valorização de resíduos, os 
Estados-Membros podem tomar medidas 
de carácter legislativo ou não legislativo 

1. A fim de reforçar a prevenção e a 
valorização de resíduos, os 
Estados-Membros podem tomar medidas, 
com ou sem carácter legislativo, para 
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para assegurar que uma pessoa singular ou 
colectiva que a título profissional 
desenvolva, fabrique, transforme e trate 
ou venda produtos (o produtor do 
produto) esteja sujeita ao regime de 
responsabilidade alargada do produtor.

garantir que uma pessoa singular ou 
colectiva que fabrique ou importe produtos 
esteja sujeita ao regime de 
responsabilidade alargada do produtor.

Or. en

Justificação

A ideia de responsabilidade do produtor aplica-se a produtores e a importadores. O 
alargamento às partes interessadas que apenas vendem os produtos lançados para o mercado 
por outro agente, conforme propôs o Conselho Europeu, contraria a ideia da 
responsabilidade do produtor. Essencialmente, o reforço da responsabilidade do produtor 
tem de definir claramente as responsabilidades e apelar à parte interessada que, por si só, 
pode influenciar a concepção e a produção.

Alteração 133
Holger Krahmer

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A fim de reforçar a prevenção e a 
valorização de resíduos, os 
Estados-Membros podem tomar medidas 
de carácter legislativo ou não legislativo 
para assegurar que uma pessoa singular ou 
colectiva que a título profissional 
desenvolva, fabrique, transforme e trate ou 
venda produtos (o produtor do produto) 
esteja sujeita ao regime de 
responsabilidade alargada do produtor.

1. A fim de reforçar a prevenção e a 
valorização de resíduos, os 
Estados-Membros podem tomar medidas, 
com ou sem carácter legislativo, para 
garantir que uma pessoa singular ou 
colectiva que desenvolva, fabrique, 
transforme e trate ou venda produtos (o 
produtor do produto) ou importe produtos 
para o território da Comunidade, esteja 
sujeita ao regime de responsabilidade 
alargada do produtor.

Or. en

Justificação

Esta alteração repõe parcialmente a alteração 35 (artigo 3.º-A novo) da primeira leitura, 
aprovada em plenário, em 13 de Fevereiro de 2007, visto que reintroduz explicitamente os 
importadores na responsabilidade alargada do produtor.
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Alteração 134
Thomas Ulmer

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A fim de reforçar a prevenção e a 
valorização de resíduos, os Estados-
Membros podem tomar medidas de 
carácter legislativo ou não legislativo para 
assegurar que uma pessoa singular ou 
colectiva que a título profissional 
desenvolva, fabrique, transforme e trate 
ou venda produtos (o produtor do 
produto) esteja sujeita ao regime de 
responsabilidade alargada do produtor.

Suprimido

Essas medidas podem incluir a aceitação 
dos produtos devolvidos e dos resíduos 
que subsistem depois de esses produtos 
terem sido utilizados, bem como a 
subsequente gestão de resíduos e a 
responsabilidade financeira por essas 
actividades.

Or. de

Alteração 135
Frieda Brepoels

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A fim de reforçar a prevenção e a 
valorização de resíduos, os 
Estados-Membros podem tomar medidas 
de carácter legislativo ou não legislativo 
para assegurar que uma pessoa singular ou 
colectiva que a título profissional 

1. A fim de reforçar a prevenção e a 
valorização de resíduos, os 
Estados-Membros tomam, se for caso 
disso, medidas de carácter legislativo ou 
não legislativo para assegurar que uma 
pessoa singular ou colectiva que a título 
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desenvolva, fabrique, transforme e trate ou 
venda produtos (o produtor do produto) 
esteja sujeita ao regime de 
responsabilidade alargada do produtor.

profissional desenvolva, fabrique, 
transforme e trate ou venda produtos (o 
produtor do produto) esteja sujeita ao 
regime de responsabilidade alargada do 
produtor.

Or. en

Justificação

Não é possível garantir a responsabilidade alargada do produtor relativamente a todos os 
tipos de resíduos. Os Estados-Membros devem garantir a responsabilidade alargada do 
produtor, se for caso disso. 

Alteração 136
Thomas Ulmer

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

1-A. A fim de reforçar a prevenção e a 
valorização de resíduos, os Estados-
Membros podem tomar medidas de 
carácter legislativo ou não legislativo para 
assegurar que uma pessoa singular ou 
colectiva que, a título profissional, 
fabrique ou importe produtos esteja 
sujeita ao regime de responsabilidade 
alargada do produtor.

Or. de

Alteração 137
Riitta Myller

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

2. Os Estados-Membros podem tomar
medidas adequadas para incentivar a 

2. Os produtores tomam medidas 
adequadas para conceber produtos de 
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concepção de produtos de modo a que 
tenham um menor impacto ambiental e 
dêem origem a menos resíduos durante a 
sua produção e posterior utilização, bem 
como para assegurar que a valorização e 
eliminação dos produtos que se tenham 
transformado em resíduos seja realizada 
nos termos dos artigos 10.º e 11.º.

modo a que tenham um menor impacto 
ambiental e dêem origem a menos resíduos 
durante a sua produção e posterior 
utilização, bem como para assegurar que a 
valorização e eliminação dos produtos que 
se tenham transformado em resíduos seja 
realizada nos termos dos artigos 10.º e 11.º.

Nos termos do n.º 1, os Estados-Membros 
podem tomar medidas adequadas para 
incentivar a concepção de produtos que se 
destinem às mesmas finalidades.

Or. en

Justificação

A responsabilidade pela concepção da prevenção e da reciclagem deve caber aos produtores. 
Os Estados-Membros devem apoiá-los através de medidas adequadas de incentivo, se 
necessário estabelecendo requisitos legislativos relativos a áreas específicas de produtos 
prioritários, à semelhança do que sucedeu com os resíduos de equipamentos electrónicos e 
eléctricos.

Alteração 138
Holger Krahmer

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

2. Os Estados-Membros podem tomar 
medidas adequadas para incentivar a 
concepção de produtos de modo a que 
tenham um menor impacto ambiental e 
dêem origem a menos resíduos durante a 
sua produção e posterior utilização, bem 
como para assegurar que a valorização e 
eliminação dos produtos que se tenham 
transformado em resíduos seja realizada 
nos termos dos artigos 10.º e 11.º.

2. Os Estados-Membros, na ausência de 
legislação comunitária aplicável aos 
aspectos do fim de vida ou do ciclo de vida 
de um produto específico, podem tomar 
medidas adequadas para incentivar a 
concepção de produtos de modo a que 
tenham um menor impacto ambiental e 
dêem origem a menos resíduos durante a 
sua produção e posterior utilização, bem 
como para assegurar que a valorização e 
eliminação dos produtos que se tenham 
transformado em resíduos seja realizada 
nos termos dos artigos 10.º e 11.º.
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Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a disposição recentemente introduzida na posição comum do 
Conselho. A directiva-quadro relativa aos resíduos não deve interferir nas disposições em 
vigor relativas à concepção de produtos. Além disso, as referidas disposições não devem 
figurar em legislação decorrente do artigo 175.º do Tratado CE, visto que tal pode dar azo a 
que os Estados-Membros regulamentem individualmente a concepção de produtos e, 
consequentemente, a uma fragmentação do mercado interno.

Alteração 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

Essas medidas podem incentivar, 
nomeadamente, o desenvolvimento, a 
produção e a comercialização de produtos 
adequados a várias utilizações, que sejam 
tecnicamente duradouros e que, depois de 
transformados em resíduos, possam ser 
sujeitos a uma valorização correcta e 
segura e a uma eliminação compatível com 
o ambiente.

Essas medidas podem incentivar, 
nomeadamente, o desenvolvimento, a 
produção e a comercialização de produtos 
adequados a várias utilizações, que sejam 
tecnicamente duradouros e que, depois de 
transformados em resíduos, possam ser 
sujeitos a uma valorização correcta e 
segura e a uma eliminação compatível com 
o ambiente. Tal implica a obrigação, para 
produtores e importadores, de 
disponibilizar ao público informações 
acessíveis sobre até que ponto o produto 
de resíduo é reciclável.

Or. en

(Reposição parcial da alteração 35 da primeira leitura)

Justificação

No intuito de promover operações de reciclagem adequadas, os produtores ou importadores 
deveriam disponibilizar ao público informações sobre até que ponto os seus produtos são 
recicláveis quando passam a resíduos.
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Alteração 140
Holger Krahmer

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

Essas medidas podem incentivar, 
nomeadamente, o desenvolvimento, a 
produção e a comercialização de produtos 
adequados a várias utilizações, que sejam 
tecnicamente duradouros e que, depois de 
transformados em resíduos, possam ser 
sujeitos a uma valorização correcta e 
segura e a uma eliminação compatível com 
o ambiente.

Essas medidas podem incentivar, caso seja 
favorável da perspectiva do ciclo de vida,
nomeadamente, a produção de produtos 
adequados a várias utilizações, que sejam 
tecnicamente duradouros e que, depois de 
transformados em resíduos, possam ser 
sujeitos a uma valorização correcta e 
segura e a uma eliminação compatível com 
o ambiente.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a disposição recentemente introduzida na posição comum do 
Conselho. Devem evitar-se efeitos nocivos para o ambiente nas diferentes etapas de um ciclo 
de vida de um produto. A directiva-quadro relativa aos resíduos não deve interferir nas 
disposições em vigor relativas à concepção de produtos.

Alteração 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre a aplicação do nº 1 no seu 
relatório sobre a aplicação, nos termos do 
artigo 34.º. A Comissão avalia a 
conveniência de introduzir sistemas 
alargados de responsabilidade do 
produtor para determinados fluxos de 
resíduos, ao nível da UE, com base na 
experiência dos Estados-Membros.
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Or. en

(Reposição parcial da alteração 35 da primeira leitura, de forma modificada)

Justificação

Se as medidas dos Estados-Membros no domínio da responsabilidade alargada do produtor 
continuam a ser voluntárias, eles devem, no mínimo, prestar informações sobre todas as 
medidas tomadas a este respeito para facilitar a acção comunitária.

Alteração 142
Riitta Myller

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Caso apliquem a responsabilidade 
alargada do produtor, os 
Estados-Membros tomam em conta a 
exequibilidade técnica e a viabilidade 
económica, bem como os impactos globais 
em termos ambientais, de saúde humana e 
sociais, respeitando a necessidade de 
garantir o correcto funcionamento do 
mercado interno.

Suprimido

Or. en

Justificação

O n.º 3, um novo texto introduzido pela posição comum do Conselho, é desnecessário, uma 
vez que o seu conteúdo está especificado no Tratado.
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Alteração 143
Holger Krahmer

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4. A responsabilidade alargada do produtor 
é aplicada sem prejuízo da 
responsabilidade pela gestão de resíduos 
prevista no n.º 1 do artigo 13.º.

4. A responsabilidade alargada do produtor 
é aplicada sem prejuízo da 
responsabilidade pela gestão de resíduos 
prevista no n.º 1 do artigo 13.º e sem 
prejuízo da legislação específica, em 
vigor, relativa a fluxos de resíduos.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a disposição recentemente introduzida na posição comum do 
Conselho. Reforça a aplicação da legislação específica, em vigor, relativa a fluxos de 
resíduos.

Alteração 144
Dorette Corbey

Posição comum do Conselho
Artigo 7-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 7.º-A
Prevenção de resíduos

Nos termos dos artigos 1.º e 11.º e 
tomando em consideração o disposto no 
artigo 7.º da presente directiva e na 
Directiva 2005/32/CE, os Estados-
Membros tomam todas as medidas 
necessárias para estabilizar, até 2012, a 
sua produção total de resíduos em 
comparação com a sua produção total de 
resíduos em 2009. 
Estabilização significa que não haverá 
mais aumentos na produção 
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relativamente ao início do período de 
estabilização.
Como requisito prévio necessário às 
medidas previstas no artigo 26.º, na 
sequência da consulta de todas as partes 
interessadas, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
propostas de medidas necessárias para 
apoiar as acções de prevenção dos 
Estados-Membros, incluindo:
a) Até 2009, uma lista de indicadores que 
habilite os Estados-Membros a 
controlarem, avaliarem e informarem 
sobre os progressos registados nos seus 
programas e medidas de prevenção de 
resíduos;
b) Até 2010, a definição de uma política 
de concepção ecológica de produtos que 
aborde tanto a produção de resíduos como 
a presença de substâncias perigosas nos 
resíduos, com o objectivo de promover 
tecnologias orientadas para produtos 
sustentáveis, reutilizáveis e recicláveis;
c) Até 2010, a definição de outros 
objectivos qualitativos e quantitativos de 
redução dos resíduos até 2020, com base 
nas melhores práticas disponíveis;
d) até 2010, o desenvolvimento de um 
plano de acção com outras medidas de 
apoio a tomar a nível europeu, em 
especial as medidas destinadas a alterar 
os actuais modelos de consumo.

Or. nl

Justificação

É importante envolver os produtores na prevenção de resíduos. Na sua primeira leitura, o 
Parlamento aprovou disposições pormenorizadas sobre como dar forma à responsabilidade 
dos produtores relativamente à prevenção de resíduos, entre outras coisas. O Conselho 
aprovou parcialmente as mesmas. Esta alteração tem por objectivo definir novamente, de 
forma um pouco mais clara, a responsabilidade dos produtores no domínio da prevenção de 
resíduos.
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Alteração 145
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 8 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que os resíduos 
sejam sujeitos a operações de valorização, 
nos termos dos artigos 10.º e 11.º.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias, em conformidade com as 
disposições do artigo 1.°, para assegurar 
que os resíduos sejam sujeitos a operações 
de valorização, nos termos dos artigos 10.º 
e 11.º.

Estas operações incluem, no mínimo, as 
operações enumeradas no Anexo II, desde 
que satisfaçam a definição de valorização 
constante do n.º 14 do artigo 3º.

Or. fr

(ii)

Justificação

A alteração retoma parcialmente a alteração n.º 38 aprovada em primeira leitura.

Alteração 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Até ...*, a Comissão apresenta uma 
proposta legislativa nos termos do 
procedimento previsto no artigo 251º do 
Tratado para definir critérios ambientais 
e de eficiência baseados nas melhores 
técnicas disponíveis para as operações de 
valorização enumeradas no Anexo II.
* Dois anos após a entrada em vigor da presente 
directiva.
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Or. en

(Reposição parcial das alterações 38/108/157/140 e 141 da primeira leitura)

Justificação

Caso se definam critérios de eficiência para a incineração de resíduos na presente directiva, 
o mesmo deve ser feito para outras operações de valorização, no sentido de distinguir melhor 
operações de valorização genuínas de operações de valorização fictícias. Uma vez que os 
referidos critérios são elementos essenciais, eles devem ser definidos em co-decisão.

Alteração 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Posição comum do Conselho
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Os Estados-Membros aprovam 
medidas destinadas a promover uma 
reciclagem de alta qualidade, adoptando 
para esse fim, se for caso disso, regimes 
de recolha separada destinados a garantir 
os padrões de qualidade indispensáveis 
para os sectores de reciclagem em causa.
Os Estados-Membros criam, até 2015, 
regimes separados de recolha de resíduos 
para, pelo menos, os seguintes materiais: 
papel, metal, plástico, vidro, têxteis, 
outros resíduos biodegradáveis, óleos e 
resíduos perigosos. A presente disposição 
aplica-se sem prejuízo da legislação, 
presente ou futura, relativa a fluxos de 
resíduos, e sem prejuízo dos requisitos 
constantes do artigo 18º.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 141 aprovada em primeira leitura.
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Alteração 148
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Caso os Estados-Membros 
estabeleçam requisitos de valorização e 
eliminação de resíduos sob a forma de 
regras vinculativas de aplicação geral, 
estas devem basear-se nas melhores 
técnicas disponíveis em matéria de gestão 
de resíduos.
Caso a protecção da saúde humana e do 
ambiente assim o exija, a Comissão 
apresenta propostas de directivas 
específicas que fixem, para os resíduos ou 
as operações de valorização que, 
quantitativamente, sejam particularmente 
importantes no plano ecológico ou 
económico, requisitos para a valorização, 
as substâncias e os objectos produzidos no 
âmbito de operações de valorização e a 
utilização subsequente dessas substâncias 
e objectos. Tais requisitos devem 
basear-se nas melhores técnicas 
disponíveis em matéria de gestão de 
resíduos.

Or. en

Justificação

Alteração 41 aprovada pelo PE em primeira leitura.
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Alteração 149
Marie-Noëlle Lienemann

Posição comum do Conselho
Artigo 8-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 8.º-A
Reutilização e reciclagem

Em 31 de Dezembro de 2015, o mais 
tardar, o Parlamento Europeu e o 
Conselho encararão a fixação de 
objectivos para os resíduos industriais 
(incluindo os resíduos resultantes da 
construção e da demolição), com base 
numa consulta das partes interessadas e 
num relatório da Comissão 
acompanhado, se adequado, de uma 
proposta. No seu relatório, a Comissão 
terá em consideração as tendências em 
matéria de tratamento de resíduos, bem 
como os impactos ambientais pertinentes 
resultantes da definição desses objectivos.

Or. fr

Justificação

Antes de fixar semelhante objectivo, teria sido necessário começar por verificar se os 
Estados-Membros se encontravam em condições de calcular tal percentagem para o sector 
da construção e se o Eurostat estava em condições de recolher os dados correspondentes. 
Não é o caso. Embora o Eurostat disponha de dados sobre a produção de resíduos de 
construção no tocante a determinados Estados-Membros, não dispõe de quaisquer dados no 
que respeita à reciclagem dos resíduos da construção. 
Este objectivo de 70% é totalmente fictício e carece de qualquer fundamento.
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Alteração 150
Dorette Corbey

Posição comum do Conselho
Artigo 8-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 8.º-A
Reutilização e reciclagem

1. Os Estados-Membros - tomando em 
consideração o disposto no artigo 7.º da 
presente directiva e na Directiva 
2005/32/CE -  tomam medidas para 
promover a reutilização de produtos, 
nomeadamente através do 
estabelecimento e apoio de redes 
acreditadas de reutilização e reparação e 
do estabelecimento, se for caso disso, das 
normas necessárias em matéria de 
procedimentos e produtos.
Os Estados-Membros podem tomar outras 
medidas para promover a reutilização, 
como a utilização de instrumentos 
económicos, critérios de adjudicação, 
objectivos quantitativos ou proibições da 
colocação de certos produtos no mercado.
2. Para cumprir os objectivos da presente 
directiva e alcançar uma sociedade 
europeia da reciclagem, com um nível 
elevado de eficiência dos recursos, os 
Estados-Membros - tomando em 
consideração o disposto no artigo 7.º da 
presente directiva e na Directiva 
2005/32/CE -  adoptarão as medidas 
necessárias para assegurar a consecução 
dos seguintes objectivos:
a) Até 2020, a preparação para a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos 
domésticos será aumentada para um
mínimo de 50% em peso;
b) Até 2020, a preparação para a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos 
resultantes da construção e da demolição 
será aumentada para um mínimo de 70% 



PE402.912v01-00 26/114 AM\712783PT.doc

PT

em peso;
Aos países com menos de 5% de 
reciclagem em cada uma das categorias, 
ou que não possuam dados oficiais, de 
acordo com os dados do Eurostat relativos 
ao período 2000-2005, poderá ser 
concedido um período adicional de 5 anos 
que lhes permita alcançarem os 
objectivos.
Até 31 de Dezembro de 2015, o mais 
tardar, o Parlamento Europeu e o 
Conselho reexaminam as metas referidas 
nas alíneas a) e b) e ponderam a definição 
de metas para os resíduos industriais com 
base no relatório da Comissão, 
acompanhadas, se adequado, por uma 
proposta. No seu relatório, a Comissão 
tem em conta as tendências em matéria de 
tratamento de resíduos, bem como os 
impactos ambientais pertinentes 
resultantes da definição dessas metas.
Para harmonizar as características e a 
apresentação dos dados produzidos e para 
a compatibilidade dos dados, os Estados-
Membros comunicam-nos nos termos dos 
requisitos previstos no Regulamento (CE) 
n.º 2150/2002 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de Novembro de 2002, 
relativo às estatísticas de resíduos. Se 
necessário, a Comissão fixa, de acordo 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º da presente directiva, regras 
pormenorizadas para verificar o respeito, 
pelos Estados-Membros, dos objectivos 
fixados no presente número.
1 JO L 332 de 9.12.2002, p. 1. Regulamento com a 
última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006 (JO L 393 
de 30.12.2006, p. 1).

Or. nl

Justificação

É importante envolver os produtores na reutilização e reciclagem. Na sua primeira leitura, o 
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Parlamento aprovou disposições pormenorizadas sobre como dar forma à responsabilidade 
dos produtores relativamente à reciclagem, entre outras coisas. O Conselho aprovou 
parcialmente as mesmas. Esta alteração tem por objectivo definir novamente, de forma um 
pouco mais clara, a responsabilidade dos produtores no domínio da reciclagem.

Alteração 151
Thomas Ulmer

Posição comum do Conselho
Artigo 8-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 8.º-A

Reutilização e reciclagem

1. Os Estados-Membros tomam medidas 
para promover a reutilização de produtos, 
nomeadamente através do 
estabelecimento e apoio de redes 
acreditadas de reutilização e reparação e 
do estabelecimento, se for caso disso, das 
normas necessárias em matéria de 
procedimentos e produtos.

Os Estados-Membros podem tomar outras 
medidas para promover a reutilização, 
como a utilização de instrumentos 
económicos, critérios de adjudicação, 
objectivos quantitativos ou proibições da 
colocação de certos produtos no mercado.

2. a) Para alcançar o objectivo de um 
aumento considerável da preparação dos 
resíduos com vista à reutilização e 
reciclagem até 2010, a Comissão 
Europeia procede, num primeiro tempo, a 
uma análise de impacto das medidas.

b) Incumbe aos Estados-Membros fixar 
objectivos concretos com base nos 
resultados da análise de impacto da 
Comissão Europeia.

c) O mais tardar, até 31 de Dezembro de 
2015, a Comissão Europeia avalia os 
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progressos registados nos Estados-
Membros e elabora propostas de melhoria 
em relação a estes últimos.

Or. de

Justificação

ii)

Alteração 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posição comum do Conselho
Artigo 8-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração
Artigo 8º-A

Reutilização e reciclagem
1. Os Estados-Membros tomam medidas 
para promover a reutilização de produtos, 
nomeadamente através do 
estabelecimento e apoio de redes 
acreditadas de reutilização e reparação e 
do estabelecimento, se for caso disso, das 
normas necessárias em matéria de 
procedimentos e produtos.
Os Estados-Membros podem tomar outras 
medidas para promover a reutilização, 
como a utilização de instrumentos 
económicos, critérios de adjudicação, 
objectivos quantitativos ou proibições da 
colocação de certos produtos no mercado.
2. Para cumprir os objectivos da presente 
directiva e alcançar uma sociedade 
europeia da reciclagem, com um nível 
elevado de eficiência dos recursos, os 
Estados-Membros adoptarão as medidas 
necessárias para assegurar a consecução 
dos seguintes objectivos:
a) até 2020, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos domésticos e de resíduos 
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análogos será aumentada para um 
mínimo de 50% em peso;
b) até 2020, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos resultantes da construção e 
da demolição será aumentada para um 
mínimo de 70% em peso.
Aos países com menos de 5% de 
reciclagem em cada uma das categorias, 
ou que não possuam dados oficiais, de 
acordo com os dados do Eurostat relativos 
ao período 2000-2005, poderá ser 
concedido um período adicional de 5 anos 
que lhes permita alcançarem os 
objectivos.
Até 31 de Dezembro de 2015, o mais 
tardar, o Parlamento Europeu e o 
Conselho reexaminam as metas referidas 
nas alíneas a) e b) e ponderam a definição 
de metas para os resíduos industriais com 
base no relatório da Comissão, 
acompanhadas, se adequado, por uma 
proposta. No seu relatório, a Comissão 
tem em conta as tendências em matéria de 
tratamento de resíduos, bem como os 
impactos ambientais pertinentes 
resultantes da definição dessas metas.
Para harmonizar as características e a 
apresentação dos dados produzidos e para 
a compatibilidade dos dados, os 
Estados-Membros notificam-nos, nos 
termos dos requisitos previstos no 
Regulamento (CE) n.° 2150/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de Novembro de 2002, relativo às 
estatísticas de resíduos1. Se necessário, a 
Comissão fixa, de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º da presente directiva, regras 
pormenorizadas de verificação do 
cumprimento, pelos Estados-Membros, 
dos objectivos fixados no presente 
número. 
1 JO L 332 de 9.12.2002, p. 1. Regulamento com a 
última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006 (JO L 393 de 
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30.12.2006, p. 1).

Or. en

(primeira leitura)

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 19 do projecto de recomendação, visto que o texto 
foi melhorado por forma a incluir os termos “resíduos análogos” (n.º 2-A) e a eliminar a 
formulação “preparação para” (n.ºs 2-A e 2-B). Tal como se apresenta, a proposta de 
directiva não traduz devidamente as prioridades expressas na estratégia temática: a presente 
alteração, que tem por base as alterações 38/108/157/140 e 141 da primeira leitura, pretende 
corrigir este aspecto. Contudo, o n.º 2 da alteração foi reformulado tendo em conta as novas 
informações da Comissão Europeia.

Alteração 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 8-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 8º-A
Reutilização e reciclagem

1. Os Estados-Membros tomam medidas 
para promover a reutilização de produtos, 
nomeadamente através do 
estabelecimento e apoio de redes 
acreditadas de reutilização e reparação e 
do estabelecimento, se for caso disso, das 
normas necessárias em matéria de 
procedimentos e produtos.
Os Estados-Membros podem tomar outras 
medidas para promover a reutilização, 
como a utilização de instrumentos 
económicos, critérios de adjudicação, 
objectivos quantitativos ou proibições da 
colocação de certos produtos no mercado.
2. Para cumprir os objectivos da presente 
directiva e alcançar uma sociedade 
europeia da reciclagem, com um nível 
elevado de eficiência dos recursos, os 
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Estados-Membros adoptarão as medidas 
necessárias para assegurar a consecução 
dos seguintes objectivos:
a) até 2020, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos domésticos e de resíduos 
análogos será aumentada para um 
mínimo de 50% em peso;
b) até 2020, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos resultantes da construção e 
da demolição, dos resíduos de fabrico e 
industriais será aumentada para um 
mínimo de 70% em peso.
Aos países com menos de 5% de 
reciclagem em cada uma das categorias, 
poderá ser concedido um período 
adicional de 5 anos que lhes permita 
alcançarem os objectivos.
Os Estados-Membros aprovam medidas 
destinadas a promover uma reciclagem de 
alta qualidade, adoptando para esse fim, 
se for caso disso, regimes de recolha 
separada destinados a garantir os padrões 
de qualidade indispensáveis para os 
sectores de reciclagem em causa.
Os Estados-Membros criam, até 2015, 
regimes separados de recolha de resíduos 
para, pelo menos, os seguintes materiais: 
papel, metal, plástico, vidro, têxteis, 
outros resíduos biodegradáveis, óleos e 
resíduos perigosos. A presente disposição 
aplica-se sem prejuízo da legislação, 
presente ou futura, relativa a fluxos de 
resíduos e sem prejuízo dos requisitos 
constantes do artigo 18º.
Para harmonizar as características e a 
apresentação dos dados produzidos e para 
a compatibilidade dos dados, os 
Estados-Membros notificam-nos, nos 
termos dos requisitos previstos no 
Regulamento (CE) n.° 2150/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de Novembro de 2002, relativo às 
estatísticas de resíduos1. Se necessário, a 
Comissão fixa, de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
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controlo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º da presente directiva, regras 
pormenorizadas de verificação do 
cumprimento, pelos Estados-Membros, 
dos objectivos fixados no presente 
número. 
1 JO L 332 de 9.12.2002, p. 1. Regulamento com a 
última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006 (JO L 393 
de 30.12.2006, p. 1).

Or. en

(Reposição das alterações 38/108/157/140 e 141 da primeira leitura, de forma modificada)

Justificação

Os resíduos de fabrico e industriais perfazem uma percentagem substancial dos resíduos. 
Para mais, ao invés do que sucede com os resíduos domésticos, são normalmente gerados de 
modo muito mais homogéneo, permitindo, consequentemente, taxas de reciclagem mais 
elevadas do que as dos resíduos domésticos e resíduos análogos. Os Estados-Membros terão 
de notificá-los, no âmbito do regulamento relativo às estatísticas, pelo que a base de dados 
necessária para verificação do cumprimento deve estar disponível. Devem figurar igualmente 
disposições inequívocas sobre a recolha separada.

Alteração 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 8-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 8.º-A
Reutilização e reciclagem

1. Os Estados-Membros tomam medidas 
para promover a reutilização de produtos, 
nomeadamente através do 
estabelecimento e apoio de redes 
acreditadas de reutilização e reparação e 
do estabelecimento, se for caso disso, das 
normas necessárias em matéria de 
procedimentos e produtos. Os 
Estados-Membros podem tomar outras 
medidas para promover a reutilização, 
como a utilização de instrumentos 
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económicos, critérios de adjudicação, 
objectivos quantitativos ou proibições da 
colocação de certos produtos no mercado.
2. Para cumprir os objectivos da presente 
directiva e alcançar uma sociedade 
europeia da reciclagem, com um nível 
elevado de eficiência dos recursos, os 
Estados-Membros adoptarão as medidas 
necessárias para assegurar a consecução 
dos seguintes objectivos:
a) até 2020, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos domésticos e de resíduos 
análogos será aumentada para um 
mínimo de 50% em peso;
b) até 2020, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos resultantes da construção e 
da demolição, dos resíduos de fabrico e 
industriais será aumentada para um 
mínimo de 70% em peso.
3. Os Estados-Membros podem prorrogar 
o prazo estabelecido no ponto 2, o mais 
tardar, até 2025, caso estejam reunidas as 
seguintes condições:
i) os custos globais seriam 
desproporcionados às vantagens devido a 
níveis muito baixos de reciclagem à data 
de entrada em vigor da presente directiva;
ii) as medidas são aplicadas para garantir 
a consecução dos níveis mínimos de 
reciclagem referidos no n.º 2, o mais 
tardar, até 2025; e 
iii) a prorrogação do prazo é 
especificamente referida nos planos de 
gestão de resíduos, em conformidade com 
o n.º 1 do artigo 25.º.
Os Estados-Membros notificam a 
Comissão antes de prorrogarem o prazo.

Or. en

(Reposição das alterações 38/108/157/140 e 141 da primeira leitura, de forma modificada)

Justificação

Tal como se apresenta, a proposta de directiva não traduz devidamente as prioridades 
expressas na estratégia temática: esta alteração tem por base as alterações do PE em 
primeira leitura e pretende corrigir este aspecto. Por conseguinte, o n.º 2 foi reformulado na 
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definição de resíduos urbanos sólidos, em conformidade com as informações prestadas pela 
Comissão Europeia, como resíduos domésticos e resíduos análogos, mantendo, na íntegra, os 
objectivos relativos aos resíduos industriais e de fabrico, bem como aos resíduos resultantes 
da demolição e da construção.

Alteração 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio,Guido Sacconi

Posição comum do Conselho
Artigo 11.º

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 11.º Artigo 3.º-A
Hierarquia dos resíduos Hierarquia dos resíduos

1. A hierarquia dos resíduos a seguir 
apresentada é aplicável enquanto princípio 
director da legislação e da política de 
prevenção e gestão de resíduos:

1. A hierarquia dos resíduos a seguir 
apresentada é aplicável enquanto regra 
geral da legislação e da política de 
prevenção e gestão de resíduos:

a) Prevenção; a) prevenção e redução;

b) Preparação para a reutilização; b) Reutilização,
c) Reciclagem; c) Reciclagem;

d) Outros tipos de valorização, por 
exemplo a valorização energética; e

d) Outras operações de valorização; e

e) Eliminação. 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.

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 avaliação do ciclo de vida 
aos impactos globais da geração e gestão 
desses resíduos.

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 

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 dos cidadãos e das partes 
interessadas, bem como do Fórum de 
Consulta em matéria de gestão de 
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humana e sociais, nos termos dos 
artigos 1.º e 10.º.

resíduos, nos termos do artigo 34.º-A.

Or. en

(Alteração aprovada em primeira leitura. Justifica-se manter a referência à avaliação do 
ciclo de vida, bem como ao envolvimento das partes interessadas, incluindo o Fórum de 

Consulta em matéria de gestão de resíduos).

Justificação

Importa que a hierarquia dos resíduos se aplique enquanto regra geral, em conformidade 
com a alteração aprovada em primeira leitura. Justifica-se a introdução da referência à 
hierarquia dos resíduos no artigo 3.º-A, no sentido de melhorar o cumprimento de todos os 
requisitos gerais da directiva. 

Alteração 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posição comum do Conselho
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) Outro tipo de valorização, por exemplo 
valorização energética;

d) Outro tipo de valorização; e

Or. fr

Justificação

Retoma parcialmente a alteração n.º 14 aprovada em primeira leitura.

Alteração 157
Duarte Freitas

Posição comum do Conselho
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

2. Quando aplicarem a hierarquia dos 
resíduos referida no n.º 1, os 
Estados-Membros tomam medidas para 

2. Quando aplicarem a hierarquia dos 
resíduos referida no n.º 1, os Estados 
Membros tomam medidas para garantir
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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.

que as opções feitas conduzem aos 
melhores resultados ambientais globais. 
Para tal, pode ser necessário estabelecer 
fluxos de resíduos específicos que se 
afastem da hierarquia caso isso se 
justifique por avaliações do ciclo de vida 
aos impactos globais da utilização de 
recursos primários para a geração e 
gestão desses resíduos.

Or. en

Justificação

A aplicação do conceito de ciclo de vida não está definida e provocaria uma fragmentação 
das abordagens de gestão de resíduos na Europa. As avaliações do ciclo de vida, pelo 
contrário, definem-se por normas e podem ser utilizadas para justificar uma derrogação à 
hierarquia da gestão dos resíduos, contanto que sejam realizadas de modo transparente e que 
o seu âmbito seja suficientemente alargado, incluindo a extracção de matérias-primas na 
Europa e fora da Europa, para evitar a deslocação dos problemas ambientais. 

Alteração 158
Gyula Hegyi

Posição comum do Conselho
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

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.

2. Quando aplicarem a hierarquia dos 
resíduos referida no n.º 1, os 
Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que as opções feitas conduzem
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.

Or. en
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Justificação

No que diz respeito à hierarquia dos resíduos, os seus objectivos só podem ser alcançados se 
forem sustentados por medidas eficazes a nível nacional. As referidas medidas são tomadas 
quando os Estados-Membros são obrigados a garantir, e não apenas a incentivar, as opções 
conducentes aos melhores resultados ambientais globais.

Alteração 159
Dorette Corbey

Posição comum do Conselho
Artigo 11-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 11.º-B
Eliminação dos obstáculos

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias - tendo em conta a 
protecção da saúde humana e do 
ambiente - para eliminar os obstáculos 
existentes na legislação em vigor e nos 
procedimentos de obtenção de licenças em 
matéria de prevenção, reutilização e 
reciclagem.
2. Quando os obstáculos tiverem origem 
na legislação comunitária, os Estados-
Membros notificarão imediatamente a 
Comissão desse facto. A Comissão - tendo 
em conta a protecção da saúde humana e 
do ambiente - criará, na interpretação da 
legislação em vigor, o maior espaço de 
manobra possível para a prevenção, 
reutilização e reciclagem e, se necessário, 
proporá ajustamentos.

Or. nl

Justificação

Desde a entrada em vigor de nova legislação notou-se que esta última constitui, cada vez 
mais, um obstáculo à reciclagem ou reutilização. É imperativo ter em conta esta situação 
nova na segunda leitura. Por vezes é difícil, na prática, comercializar produtos fabricados a 
partir de material reciclado. Evidentemente é imperativo respeitar a saúde humana e o 
ambiente. A eliminação dos obstáculos enquadra-se nos esforços visando uma melhor 
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legislação ("better regulation").

Alteração 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posição comum do Conselho
Artigo 11.º

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 11.º
Hierarquia dos resíduos

Suprimido

1. A hierarquia dos resíduos a seguir 
apresentada é aplicável enquanto 
princípio director da legislação e da 
política de prevenção e gestão de 
resíduos:
a) Prevenção;
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 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 
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artigos 1.º e 10.º.

Or. en

Justificação

Na proposta da Comissão, a hierarquia dos resíduos figura no artigo 1.º. Esta alteração está 
relacionada com a alteração anterior que desloca o texto sobre a hierarquia dos resíduos, 
incluindo as alterações 21 e 22, do artigo 11.º, onde foi inserido pelo Conselho, para um 
novo artigo 3.º-A. Por conseguinte, o artigo 11.º deve ser suprimido.

Alteração 161
Riitta Myller

Posição comum do Conselho
Artigo 12 - nº 2 - parágrafo 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

A referida partilha de custos não deve, 
contudo, pôr em causa o funcionamento 
da responsabilidade individual do 
produtor, pelo que o fabricante do 
equipamento original deve suportar os 
custos de fim de vida do seu próprio 
produto e, por isso, ter acesso a incentivos 
para melhorar a concepção dos seus 
produtos.

Or. en

Justificação

A repartição dos custos de gestão não deve pôr em causa a responsabilidade individual do 
produtor, em conformidade com o disposto na directiva REEE. Esta aplicação não diluída da 
responsabilidade individual do produtor é importante para presidir à inovação na concepção 
ecológica.
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Alteração 162
Richard Seeber

Posição comum do Conselho
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger 
as respectivas redes, limitar as entradas de 
resíduos destinados a incineradoras, que 
sejam classificadas como operações de 
valorização, caso tenha sido estabelecido 
que tais entradas implicariam a 
eliminação dos resíduos nacionais ou o 
tratamento desses resíduos de modo 
incompatível com os respectivos planos de 
gestão de resíduos. Os Estados-Membros 
podem também limitar as saídas de 
resíduos por motivos ambientais nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1013/2006.

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente directiva não deve criar derrogações ao Regulamento nº 1013/2006 relativo à 
transferência de resíduos.

Alteração 163
María Sornosa Martínez

Posição comum do Conselho
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger as 
respectivas redes, limitar as entradas de 
resíduos destinados a incineradoras, que 
sejam classificadas como operações de 

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger o 
ambiente ou as respectivas redes, limitar as 
entradas de resíduos destinados a 
incineradoras, caso tenha sido estabelecido 
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valorização, caso tenha sido estabelecido 
que tais entradas implicariam a eliminação 
dos resíduos nacionais ou o tratamento 
desses resíduos de modo incompatível com 
os respectivos planos de gestão de 
resíduos. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão de todas essas decisões. Os 
Estados-Membros podem também limitar 
as saídas de resíduos por motivos 
ambientais nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006.

que tais entradas implicariam a eliminação 
dos resíduos nacionais ou o tratamento 
desses resíduos de modo incompatível com 
os respectivos planos de gestão de 
resíduos. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão de todas essas decisões. Os 
Estados-Membros podem também limitar 
as saídas de resíduos por motivos 
ambientais nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006.

Or. en

Justificação

Texto desnecessário. Devem ser abrangidos todos os tipos de incineração, 
independentemente da classificação. Os Estados-Membros também devem dispor de 
capacidade para evitar a importação de resíduos para as suas incineradoras nacionais por 
razões ambientais (p. ex., redução das emissões e de cinzas tóxicas resultantes da 
incineração).

Alteração 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger as 
respectivas redes, limitar as entradas de 
resíduos destinados a incineradoras, que 
sejam classificadas como operações de 
valorização, caso tenha sido estabelecido 
que tais entradas implicariam a eliminação 
dos resíduos nacionais ou o tratamento 
desses resíduos de modo incompatível com 
os respectivos planos de gestão de 
resíduos. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão de todas essas decisões. Os 
Estados-Membros podem também limitar 
as saídas de resíduos por motivos 

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger as 
respectivas redes, limitar as entradas de 
resíduos destinados a incineradoras, caso 
tenha sido estabelecido que tais entradas 
implicariam a eliminação dos resíduos 
nacionais ou o tratamento desses resíduos 
de modo incompatível com os respectivos 
planos de gestão de resíduos. Os Estados-
Membros notificam a Comissão de todas 
essas decisões. Os Estados-Membros 
podem também limitar as saídas de 
resíduos por motivos ambientais nos 
termos do Regulamento (CE) 
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ambientais nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006.

n.º 1013/2006.

Or. en

(Nova alteração com base no artigo 62.º, n.º 2, alínea c), do Regimento, em consonância com 
a alteração 83 da primeira leitura.)

Justificação

A proposta da Comissão reclassificaria certos incineradores de resíduos urbanos como 
operações de valorização, ainda que não recorram à melhor tecnologia existente. Tal 
reclassificação atrairia investimento suplementar para as incineradoras e colocaria 
directamente em causa o investimento necessário à reutilização e à reciclagem, operações 
que poupam mais energia e recursos naturais do que os que a incineração “valoriza”. 
Qualquer reclassificação desta natureza deve, por conseguinte, ser suprimida da posição 
comum. A abordagem de considerações de eficiência desta natureza seria mais adequada na 
revisão da Directiva IPPC e da directiva relativa à incineração de resíduos.

Alteração 165
Riitta Myller

Posição comum do Conselho
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger as 
respectivas redes, limitar as entradas de 
resíduos destinados a incineradoras, que 
sejam classificadas como operações de 
valorização, caso tenha sido estabelecido 
que tais entradas implicariam a eliminação 
dos resíduos nacionais ou o tratamento 
desses resíduos de modo incompatível com 
os respectivos planos de gestão de 
resíduos. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão de todas essas decisões. Os 
Estados-Membros podem também limitar 
as saídas de resíduos por motivos 
ambientais nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006.

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger o 
ambiente ou as respectivas redes, limitar as 
entradas de resíduos destinados a 
incineradoras, caso tenha sido estabelecido 
que tais entradas implicariam a eliminação 
dos resíduos nacionais ou o tratamento 
desses resíduos de modo incompatível com 
os respectivos planos de gestão de 
resíduos. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão de todas essas decisões. Os 
Estados-Membros podem também limitar 
as saídas de resíduos por motivos 
ambientais nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006.
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Or. en

Justificação

Texto desnecessário. Devem ser abrangidos todos os tipos de incineração, 
independentemente da classificação. Os Estados-Membros também devem dispor de 
capacidade para evitar a importação de resíduos para as suas incineradoras nacionais por 
razões ambientais (p. ex., redução das emissões e de cinzas tóxicas resultantes da 
incineração).

Alteração 166
Holger Krahmer

Posição comum do Conselho
Artigo 14.º

Posição comum do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas adequadas, em cooperação com 
outros Estados-Membros sempre que tal 
se afigure necessário ou conveniente, 
para a constituição de uma rede integrada 
e adequada de instalações de eliminação 
de resíduos e de instalações de 
valorização das misturas de resíduos 
urbanos recolhidos em habitações 
particulares, incluindo os casos em que 
essa recolha abranja também resíduos 
desse tipo provenientes de outros 
produtores, tendo em conta as melhores 
técnicas disponíveis.

No interior da Comunidade, os resíduos 
devem ser tratados da forma geralmente 
mais correcta do ponto de vista ambiental. 
Os resíduos para eliminação devem ser 
tratados numa das instalações adequadas 
mais próximas, com recurso às tecnologias 
e métodos mais apropriados para assegurar 
um nível elevado de protecção do ambiente 
e da saúde pública. Em cooperação com 
outros Estados-Membros, cada 
Estado-Membro tomará as medidas 
necessárias para o estabelecimento de 
uma rede integrada e adequada de 
instalações de eliminação, tomando em 
consideração as melhores técnicas 
disponíveis, na acepção do nº 11 do artigo 
2º da Directiva 96/61/CE, a seguir 
designadas “melhores técnicas 
disponíveis”.

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger 
as respectivas redes, limitar as entradas de 
resíduos destinados a incineradoras, que 
sejam classificadas como operações de 
valorização, caso tenha sido estabelecido 
que tais entradas implicariam a 
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eliminação dos resíduos nacionais ou o 
tratamento desses resíduos de modo 
incompatível com os respectivos planos de 
gestão de resíduos. Os Estados-Membros 
notificam a Comissão de todas essas 
decisões. Os Estados-Membros podem 
também limitar as saídas de resíduos por 
motivos ambientais nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006.
2. A rede deve ser concebida de modo a 
permitir que a Comunidade no seu 
conjunto se torne auto-suficiente em 
matéria de eliminação de resíduos e de 
valorização dos resíduos a que se refere o 
n.º 1, bem como a permitir que os 
Estados-Membros tendam 
individualmente para esse objectivo, 
tomando em consideração as 
circunstâncias geográficas ou a 
necessidade de instalações especializadas 
para determinados tipos de resíduos.
3. A rede deve permitir a eliminação de 
resíduos ou a valorização dos resíduos a 
que se refere o n.º 1 numa das instalações 
adequadas mais próximas, com recurso às 
tecnologias e métodos mais apropriados 
para assegurar um nível elevado de 
protecção do ambiente e da saúde pública.

4. Os princípios da proximidade e da 
auto-suficiência não impõem que cada 
Estado-Membro tenha que dispor de toda 
a gama de instalações de valorização final 
no seu território.

Or. en

Justificação

Repõe a alteração 109, aprovada pelo Parlamento em primeira leitura, em 13 de Fevereiro 
de 2007.
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Alteração 167
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 14.º

Posição comum do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas adequadas, em cooperação com 
outros Estados-Membros sempre que tal 
se afigure necessário ou conveniente, 
para a constituição de uma rede integrada 
e adequada de instalações de eliminação 
de resíduos e de instalações de 
valorização das misturas de resíduos 
urbanos recolhidos em habitações 
particulares, incluindo os casos em que 
essa recolha abranja também resíduos 
desse tipo provenientes de outros 
produtores, tendo em conta as melhores 
técnicas disponíveis.

No interior da Comunidade, os resíduos 
devem ser tratados da forma geralmente 
mais correcta do ponto de vista ambiental. 
Em conformidade com o princípio da 
proximidade, os resíduos para eliminação 
devem 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. Em 
cooperação com outros 
Estados-Membros, cada Estado-Membro 
tomará as medidas necessárias para o 
estabelecimento de uma rede integrada e 
adequada de instalações de eliminação, 
tomando em consideração as melhores 
técnicas disponíveis, na acepção do nº 11 
do artigo 2º da Directiva 96/61/CE, a 
seguir designadas “melhores técnicas 
disponíveis”.

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger as 
respectivas redes, limitar as entradas de 
resíduos destinados a incineradoras, que 
sejam classificadas como operações de 
valorização, caso tenha sido estabelecido 
que tais entradas implicariam a eliminação 
dos resíduos nacionais ou o tratamento 
desses resíduos de modo incompatível com 
os respectivos planos de gestão de 
resíduos. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão de todas essas decisões. Os 
Estados-Membros podem também limitar 
as saídas de resíduos por motivos 
ambientais nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006.

Em derrogação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, os 
Estados-Membros podem, para proteger as 
respectivas redes, limitar as entradas de 
resíduos destinados a incineradoras, que 
sejam classificadas como operações de 
valorização, caso tenha sido estabelecido 
que tais entradas implicariam a eliminação 
dos resíduos nacionais ou o tratamento
desses resíduos de modo incompatível com 
os respectivos planos de gestão de 
resíduos. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão de todas essas decisões. Os 
Estados-Membros podem também limitar 
as saídas de resíduos por motivos 
ambientais nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006. 

2. A rede deve ser concebida de modo a 
permitir que a Comunidade no seu 
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conjunto se torne auto-suficiente em 
matéria de eliminação de resíduos e de 
valorização dos resíduos a que se refere o 
n.º 1, bem como a permitir que os 
Estados-Membros tendam 
individualmente para esse objectivo, 
tomando em consideração as 
circunstâncias geográficas ou a 
necessidade de instalações especializadas 
para determinados tipos de resíduos.
3. A rede deve permitir a eliminação de 
resíduos ou a valorização dos resíduos a 
que se refere o n.º 1 numa das instalações 
adequadas mais próximas, com recurso às 
tecnologias e métodos mais apropriados 
para assegurar um nível elevado de 
protecção do ambiente e da saúde pública.
4. Os princípios da proximidade e da auto-
suficiência não impõem que cada Estado-
Membro tenha que dispor de toda a gama 
de instalações de valorização final no seu 
território.

O princípio da proximidade não impõe que 
cada Estado-Membro tenha que dispor de 
toda a gama de instalações de valorização 
final no seu território.

Or. en

(Alteração 109 aprovada pelo PE em primeira leitura.)

Justificação

O tratamento de resíduos na Comunidade não deve ser definido por fronteiras nacionais, mas 
sim pelas operações de tratamento mais correctas do ponto de vista ambiental (incluindo o 
impacto ambiental do transporte de resíduos). O mercado interno foi sempre líder de padrões 
elevados e harmonizados no domínio do ambiente e, por conseguinte, necessita de ser 
apoiado. Além disso, o mercado interno também garante uma gestão de resíduos correcta do 
ponto de vista económico.

Alteração 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Artigo 14 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4. Os princípios da proximidade e da 
auto-suficiência não impõem que cada 

Suprimido
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Estado-Membro tenha que dispor de toda 
a gama de instalações de valorização final 
no seu território.

Or. en

Justificação

Este ponto novo, introduzido pelo Conselho, deve ser suprimido para evitar contrariar os 
princípios da proximidade e da auto-suficiência.

Alteração 169
Riitta Myller

Posição comum do Conselho
Artigo 14 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4. Os princípios da proximidade e da 
auto-suficiência não impõem que cada 
Estado-Membro tenha que dispor de toda 
a gama de instalações de valorização final 
no seu território.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este texto novo, introduzido pela posição comum do Conselho, põe em causa a principal 
mensagem da directiva e da política relativa aos resíduos na Europa, que afirma que, a 
priori, os Estados-Membros devem procurar, na medida do possível, proximidade e auto-
suficiência na gestão de resíduos.

Alteração 170
Anne Laperrouze

Posição comum do Conselho
Artigo 15 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as 1. A reclassificação dos resíduos 
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medidas necessárias para assegurar que 
os resíduos perigosos não sejam 
misturados com outras categorias de 
resíduos perigosos, nem com outros 
resíduos, substâncias ou materiais. A 
noção de mistura compreende a diluição 
de substâncias perigosas.

perigosos em resíduos não perigosos não 
pode ser obtida por diluição ou mistura de 
que resulte uma redução da concentração 
inicial em poluentes para valores 
inferiores aos limiares que definem o 
carácter perigoso de um resíduo.

Or. en

Justificação

Alteração 46 da primeira leitura do PE.

Alteração 171
Mojca Drčar Murko

Posição comum do Conselho
Artigo 15 – nº 1 – parágrafo 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

A diluição dos resíduos através de mistura 
unicamente com o objectivo de evitar 
limites ou restrições especificados noutra 
legislação ou em critérios de aceitação de 
resíduos definidos nas licenças será 
proibida.

Or. en

Justificação

O Conselho declarou que a proibição da mistura de resíduos perigosos se aplica igualmente 
à diluição de resíduos perigosos.  Contudo, a definição necessita de uma clarificação 
adicional sobre o significado da proibição na prática.
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Alteração 172
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 15 – nº 2 alínea c-A (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

c-A) O tratamento escolhido para a 
mistura se baseie no resíduo mais 
perigoso contido na mistura ou se 
demonstre que cada um dos resíduos 
perigosos presente na mistura pode ser 
tratado separadamente.

Or. fr

Justificação

Uma vez que a mistura é autorizada a título de derrogação, é conveniente reforçar as 
disposições, a fim de garantir o tratamento separado de cada resíduo perigoso contido na 
mistura e de proteger o ambiente e a saúde humana.

Alteração 173
Anne Laperrouze

Posição comum do Conselho
Artigo 15 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem autorizar a 
mistura desde que:

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem autorizar a 
mistura desde que:

a) A operação de mistura seja executada 
por um estabelecimento ou empresa que 
tenha obtido uma licença nos termos do 
artigo 20.°;

a) A operação de mistura seja executada 
por um estabelecimento ou empresa que 
tenha obtido uma licença nos termos do 
artigo 20.°;

b) Sejam respeitadas as condições 
estabelecidas no artigo 10.º e não sejam 
agravados os impactos adversos da gestão 
de resíduos na saúde humana e no 
ambiente; e

b) Sejam respeitadas as condições 
estabelecidas no artigo 10.º e não sejam 
agravados os impactos adversos da gestão 
de resíduos na saúde humana e no 
ambiente;

c) A operação de mistura seja conforme às c) Essa operação seja conforme às 
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melhores técnicas disponíveis. melhores técnicas disponíveis; e
c-A) O tratamento escolhido para os 
resíduos misturados demonstre que é 
capaz de tratar separadamente cada 
resíduo que compõe a mistura.

Or. en

Justificação

A proibição de diluição é especialmente importante para assegurar a protecção do ambiente 
e da saúde pública. O principal perigo da diluição é o tratamento dos resíduos pelo processo 
errado (sem suficiente eficácia). No entanto, como "diluição" não é definida, a disposição 
carece de substância. Esta nova proposta de alteração é justificada por um novo elemento 
introduzido pelo Conselho, nomeadamente o facto de que "A mistura inclui a diluição de 
substâncias perigosas".

Alteração 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Nos casos em que a mistura tenha 
sido permitida nos termos do n.º 2, os 
resíduos continuarão a ser resíduos 
perigosos, mesmo que a concentração 
efectiva de poluentes após a mistura seja 
inferior ao limiar que define o carácter 
perigoso de um resíduo.

Or. en

(Reposição da alteração 46 da primeira leitura de forma modificada)

Justificação

Uma vez que a mistura não é totalmente proibida, deve clarificar-se explicitamente que, 
mesmo nos casos em que a mistura esteja abrangida pela isenção nos termos do n.º 2, os 
resíduos resultantes continuarão a ser resíduos perigosos.
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Alteração 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
incentivar a separação dos compostos 
perigosos de todos os fluxos de resíduos 
antes que estes entrem na cadeia de 
valorização.

Or. en

(Reposição da alteração 54 da primeira leitura)

Justificação

A separação dos compostos perigosos, sempre que possível, melhora as possibilidades de 
valorização. Os compostos perigosos devem ser retirados do ciclo económico, e não 
contaminar novos produtos após a valorização.

Alteração 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) Os óleos usados sejam tratados nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º;

b) Os óleos usados sejam tratados nos 
termos dos artigos 1.º e 10.º, dando 
preferência à regeneração sempre que 
possível;

Or. en

(Reposição parcial da alteração 56 da primeira leitura)

Justificação

Em conformidade com a legislação em vigor e o objectivo declarado no sentido de a UE se 



PE402.912v01-00 52/114 AM\712783PT.doc

PT

transformar numa "sociedade da reciclagem", a preferência pela regeneração dos óleos 
usados deve ser referida explicitamente. 

Alteração 177
Evangelia Tzampazi

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) Os óleos usados sejam tratados nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º;

b) Os óleos usados sejam tratados nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º, dando 
preferência à regeneração sempre que 
possível;

Or. en

Alteração 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) Os óleos usados sejam tratados nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º;

b) Os óleos usados sejam tratados nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º, dando 
preferência à regeneração sempre que 
possível;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que seja dada preferência à reciclagem dos óleos 
usados, não obstante a revogação da directiva sobre a matéria. Seria coerente com o 
objectivo declarado da UE de se transformar numa "sociedade da reciclagem".
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Alteração 179
Mojca Drčar Murko

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b) Os óleos usados sejam tratados nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º;

b) Os óleos usados sejam tratados nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º, dando 
preferência à regeneração sempre que 
possível;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que seja dada preferência à reciclagem dos óleos 
usados, não obstante a revogação da directiva sobre a matéria. Seria coerente com o 
objectivo declarado da UE de se transformar numa "sociedade da reciclagem".

Alteração 180
Evangelia Tzampazi

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) Caso tal seja tecnicamente exequível e 
economicamente viável, os óleos usados 
de características diferentes não sejam 
misturados entre si e os óleos usados não 
sejam misturados com outros tipos de 
resíduos ou substâncias, se essa mistura 
impedir o seu tratamento.

c) Caso tal seja tecnicamente exequível, os 
óleos usados de características diferentes 
não sejam misturados entre si e os óleos 
usados não sejam misturados com outros 
tipos de resíduos ou substâncias, se essa 
mistura impedir o seu tratamento.

Or. en
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Alteração 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) Caso tal seja tecnicamente exequível e 
economicamente viável, os óleos usados 
de características diferentes não sejam 
misturados entre si e os óleos usados não 
sejam misturados com outros tipos de 
resíduos ou substâncias, se essa mistura 
impedir o seu tratamento.

c) Caso tal seja tecnicamente exequível, os 
óleos usados de características diferentes 
não sejam misturados entre si e os óleos 
usados não sejam misturados com outros 
tipos de resíduos ou substâncias, se essa 
mistura impedir o seu tratamento.

Or. en

(Reposição parcial da alteração 56 da primeira leitura)

Justificação

O critério "viabilidade económica" não é um critério aceitável. O desmantelamento de navios 
no Bangladesh é economicamente viável, mas um desastre do ponto de vista ambiental e da 
saúde. A incineração de papel ou bio-resíduos é economicamente viável, mas um erro crasso 
em termos ambientais. Só deve ser considerada a viabilidade técnica na disposição que 
proíbe a mistura.

Alteração 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Se, de acordo com a legislação 
nacional, os óleos usados estiverem 
sujeitos a requisitos de regeneração, os 
Estados-Membros podem estabelecer que 
esses óleos sejam regenerados se tal for 
tecnicamente exequível e, caso sejam 
aplicáveis os artigos 11.º e 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
restringir os movimentos transfronteiriços 
de óleos usados provenientes do seu 

3. Caso sejam aplicáveis os artigos 11.º e 
12.º do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
os Estados-Membros podem restringir os 
movimentos transfronteiriços de óleos 
usados provenientes do seu território para 
instalações de incineração ou de co-
incineração a fim de dar prioridade à 
regeneração de óleos usados.
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território para instalações de incineração ou 
de co-incineração a fim de dar prioridade à 
regeneração de óleos usados.

Or. en

(Alteração coerente com a reposição da alteração 56 da primeira leitura)

Justificação

Em conformidade com a legislação em vigor e o objectivo declarado no sentido de a UE se 
transformar numa "sociedade da reciclagem", a preferência pela regeneração dos óleos 
usados deve ser referida explicitamente.  Quando tal preferência é uma exigência da 
Comunidade, deixam de ser necessárias exigências dos Estados-Membros.

Alteração 183
Evangelia Tzampazi

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Se, de acordo com a legislação 
nacional, os óleos usados estiverem 
sujeitos a requisitos de regeneração, os 
Estados-Membros podem estabelecer que 
esses óleos sejam regenerados se tal for 
tecnicamente exequível e, caso sejam 
aplicáveis os artigos 11.º e 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
restringir os movimentos transfronteiriços 
de óleos usados provenientes do seu 
território para instalações de incineração ou 
de co-incineração a fim de dar prioridade à 
regeneração de óleos usados.

3. Caso sejam aplicáveis os artigos 11.º e 
12.º do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
os Estados-Membros podem restringir os 
movimentos transfronteiriços de óleos 
usados provenientes do seu território para 
instalações de incineração ou de co-
incineração a fim de dar prioridade à 
regeneração de óleos usados.

Or. en
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Alteração 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Se, de acordo com a legislação 
nacional, os óleos usados estiverem 
sujeitos a requisitos de regeneração, os 
Estados-Membros podem estabelecer que 
esses óleos sejam regenerados se tal for 
tecnicamente exequível e, caso sejam 
aplicáveis os artigos 11.º e 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
restringir os movimentos transfronteiriços 
de óleos usados provenientes do seu 
território para instalações de incineração ou 
de co-incineração a fim de dar prioridade à
regeneração de óleos usados.

3. Caso sejam aplicáveis os artigos 11.º e 
12.º do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
os Estados-Membros podem restringir os 
movimentos transfronteiriços de óleos 
usados provenientes do seu território para 
instalações de incineração ou de co-
incineração a fim de dar prioridade à 
regeneração de óleos usados.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que seja dada preferência à reciclagem dos óleos 
usados, não obstante a revogação da directiva sobre a matéria. Seria coerente com o 
objectivo declarado da UE de se transformar numa "sociedade da reciclagem".

Alteração 185
Mojca Drčar Murko

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Se, de acordo com a legislação 
nacional, os óleos usados estiverem 
sujeitos a requisitos de regeneração, os 
Estados-Membros podem estabelecer que 
esses óleos sejam regenerados se tal for 
tecnicamente exequível e, caso sejam 
aplicáveis os artigos 11.º e 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 

3. Caso sejam aplicáveis os artigos 11.º e 
12.º do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
os Estados-Membros podem restringir os 
movimentos transfronteiriços de óleos 
usados provenientes do seu território para 
instalações de incineração ou de co-
incineração a fim de dar prioridade à 
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restringir os movimentos transfronteiriços 
de óleos usados provenientes do seu 
território para instalações de incineração ou 
de co-incineração a fim de dar prioridade à 
regeneração de óleos usados.

regeneração de óleos usados.

Or. en

Justificação

Ligeira reformulação do n.º 3 do artigo 18.º com vista a tornar a disposição coerente com a 
nova formulação da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º

Alteração 186
Horst Schnellhardt

Posição comum do Conselho
Artigo 18 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Se, de acordo com a legislação 
nacional, os óleos usados estiverem 
sujeitos a requisitos de regeneração, os 
Estados-Membros podem estabelecer que 
esses óleos sejam regenerados se tal for 
tecnicamente exequível e, caso sejam 
aplicáveis os artigos 11.º e 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
restringir os movimentos transfronteiriços 
de óleos usados provenientes do seu 
território para instalações de incineração ou 
de co-incineração a fim de dar prioridade à 
regeneração de óleos usados.

3. Desde que não existam obstáculos de 
natureza técnica, económica ou de 
organização, os Estados-Membros 
adoptam as medidas necessárias para 
conferir prioridade ao tratamento dos 
óleos usados através de regeneração. 
Assim sendo, os Estados-Membros podem, 
caso sejam aplicáveis os artigos 11.º e 12.º 
do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
restringir os movimentos transfronteiriços 
de óleos usados provenientes do seu 
território para instalações de incineração ou 
de co-incineração a fim de dar prioridade à 
regeneração de óleos usados. 

Or. de

(A primeira frase procede do nº 1 do artigo 3º da Directiva 75/439/CE)

Justificação

A prioridade que a Directiva 75/439 confere à regeneração de óleos usados deve ser 
mantida. No contexto do aumento contínuo da procura de petróleo, a par de uma redução 
contínua dos recursos, é indispensável utilizar todas as possibilidades de exploração. Devido 
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à importância do petróleo no mundo, é imperioso manter a prioridade da regeneração.

Alteração 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 19

Posição comum do Conselho Alteração

Bio-resíduos Recolha e utilização dos bio-resíduos
1. Os bio-resíduos devem ser 
prioritariamente valorizados.
2. Até ...*, os Estados-Membros devem 
desenvolver um sistema para a recolha 
separada dos bio-resíduos.

Os Estados-Membros tomam medidas, se 
for caso disso, e, nos termos dos 
artigos 10.º e 11.º, incentivam:

3. Os Estados-Membros tomam medidas, 
se for caso disso, e, nos termos dos 
artigos 10.º e 11.º, incentivam:

a) A recolha separada de bio-resíduos;
b) O tratamento dos bio-resíduos em 
moldes que satisfaçam um elevado nível de 
protecção do ambiente;

a) O tratamento dos bio-resíduos em 
moldes que satisfaçam um elevado nível de 
protecção do ambiente;

c) A utilização de materiais 
ambientalmente seguros produzidos a 
partir de bio-resíduos.

b) A utilização de materiais 
ambientalmente seguros produzidos a 
partir de bio-resíduos.

A Comissão procede a uma avaliação da 
gestão dos bio-resíduos tendo em vista a 
apresentação de uma proposta, se 
adequado.

A Comissão procede a uma avaliação da 
gestão dos bio-resíduos tendo em vista a 
apresentação de uma proposta, se 
adequado.
* Três anos após a data de entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

A definição de bio-resíduos deve ser mais clara e exaustiva do que no texto da posição 
comum.
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Alteração 188
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 19

Posição comum do Conselho Alteração

Bio-resíduos Recolha e utilização dos bio-resíduos
Os Estados-Membros tomam medidas, se 
for caso disso, e, nos termos dos 
artigos 10.º e 11.º, incentivam:

1. Os bio-resíduos devem ser 
prioritariamente valorizados.

a) A recolha separada de bio-resíduos; 2. Para efeitos de consecução dos 
objectivos previstos no artigo 1.º, os 
Estados-Membros instituem, até ...*, um 
sistema de recolha separada dos bio-
resíduos.

b) O tratamento dos bio-resíduos em 
moldes que satisfaçam um elevado nível 
de protecção do ambiente;
c) A utilização de materiais 
ambientalmente seguros produzidos a 
partir de bio-resíduos.
A Comissão procede a uma avaliação da 
gestão dos bio-resíduos tendo em vista a 
apresentação de uma proposta, se 
adequado.

* Três anos após a data de entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Alteração 112 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Os bio-resíduos desempenham um papel crucial na redução das emissões de metano. Além 
disso, a valorização dos bio-resíduos contribui para a protecção de recursos que, de outro 
modo, teriam sido utilizados para esse fim. Os bio-resíduos devem ser prioritariamente 
valorizados.



PE402.912v01-00 60/114 AM\712783PT.doc

PT

Alteração 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 19

Posição comum do Conselho Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas, se 
for caso disso, e, nos termos dos 
artigos 10.º e 11.º, incentivam:

Os Estados-Membros tomam medidas, o 
mais tardar em ...*, nos termos dos 
artigos 1.º e 10.º, para assegurar:

a) A recolha separada de bio-resíduos; a) A implementação de sistemas de 
recolha separada de bio-resíduos;

b) O tratamento dos bio-resíduos em 
moldes que satisfaçam um elevado nível de 
protecção do ambiente;

b) O tratamento dos bio-resíduos em 
moldes que satisfaçam um elevado nível de 
protecção do ambiente;

c) A utilização de materiais 
ambientalmente seguros produzidos a 
partir de bio-resíduos.

c) A utilização de materiais 
ambientalmente seguros produzidos a 
partir de bio-resíduos.

A Comissão procede a uma avaliação da 
gestão dos bio-resíduos tendo em vista a 
apresentação de uma proposta, se 
adequado.

Requisitos de segurança mínimos para a 
recolha e o tratamento, e critérios 
ambientais e de qualidade, incluindo 
valores-limite para os poluentes para a 
utilização de materiais seguros do ponto 
de vista ambiental produzidos a partir de 
bio-resíduos, serão adoptados em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 36.º. 
O mais tardar em ...*, a Comissão 
apresentará uma proposta legislativa 
sobre objectivos mínimos para a recolha 
separada de bio-resíduos.
_______

* JO: Três anos após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Alteração baseada na alteração 112/138 da primeira leitura. O facto de se tomarem ou não 
medidas sobre os bio-resíduos não deve depender da boa vontade dos Estados-Membros nem 
dos resultados de um estudo da Comissão. Já se possuem dados suficientes para exigir 
medidas concretas desde já. Os Estados-Membros devem ser obrigados a implementar 
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sistemas de recolha separada para os bio-resíduos no prazo de três anos. Devem ser 
adoptados critérios em matéria de segurança e utilização segura através de um procedimento 
de comitologia com controlo. Os objectivos relativos à recolha devem ser adoptados através 
da co-decisão.

Alteração 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Artigo 19 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas, se 
for caso disso, e, nos termos dos 
artigos 10.º e 11.º, incentivam:

Os Estados-Membros tomam medidas, se 
for caso disso, e nos termos dos artigos 10.º 
e 11.º, para:

a) A recolha separada de bio-resíduos; a) desenvolver um sistema de recolha 
separada de bio-resíduos em que se dê 
prioridade à valorização dos bio-resíduos;

b) O tratamento dos bio-resíduos em 
moldes que satisfaçam um elevado nível de 
protecção do ambiente;

b) assegurar o tratamento dos bio-resíduos 
em moldes que satisfaçam um elevado 
nível de protecção do ambiente;

c) A utilização de materiais 
ambientalmente seguros produzidos a 
partir de bio-resíduos.

c) assegurar a utilização de materiais 
ambientalmente seguros produzidos a 
partir de bio-resíduos, incluindo objectivos 
mínimos para a recolha e normas para a 
utilização do composto.

Or. en

Justificação

Nova apresentação de parte da alteração 112 da primeira leitura do PE com vista a reforçar 
as disposições relativas aos bio-resíduos.
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Alteração 191
Horst Schnellhardt

Posição comum do Conselho
Artigo 19 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

A Comissão procede a uma avaliação da 
gestão dos bio-resíduos tendo em vista a 
apresentação de uma proposta, se 
adequado.

A Comissão apresenta, o mais tardar, dois 
anos após a entrada em vigor da presente 
directiva, uma proposta relativa aos bio-
resíduos. Para este efeito, a Comissão 
procede a uma avaliação da gestão dos bio-
resíduos.

Or. de

Justificação

É necessária uma regulamentação a nível europeu em matéria de bio-resíduos, de molde a 
assegurar normas elevadas de qualidade e de segurança.  A Comissão já foi reiteradamente 
convidada a apresentar uma proposta detalhada. 

Alteração 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Posição comum do Conselho
Artigo 19 –  n° 2

Posição comum do Conselho Alteração

A Comissão procede a uma avaliação da 
gestão dos bio-resíduos tendo em vista a 
apresentação de uma proposta, se 
adequado.

A Comissão procede até 31 de Dezembro 
de 2008 a uma avaliação da gestão dos bio-
resíduos tendo em vista a apresentação de 
uma proposta legislativa, se adequado.

Or. fr

Justificação

Retoma parcialmente a alteração n.° 138 aprovada em primeira leitura.
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Alteração 193
María Sornosa Martínez

Posição comum do Conselho
Artigo 19 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

A Comissão procede a uma avaliação da
gestão dos bio-resíduos tendo em vista a 
apresentação de uma proposta, se 
adequado.

A Comissão apresenta uma proposta 
legislativa para uma gestão dos bio-
resíduos compatível com o ambiente.

Or. en

Alteração 194
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 19-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 19.º-A
Tratamento dos bio-resíduos

1. Antes de qualquer aplicação, os 
produtores e detentores devem submeter 
os bio-resíduos a um tratamento garante 
da inocuidade epizoótica e fito-higiénica. 
A presente disposição aplica-se 
igualmente a restos de cozinha e de mesa 
de restaurantes e cantinas, desde que 
esses resíduos não tenham de ser 
eliminados por força do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002.
2. A Comissão aprova, pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º, medidas de 
execução estabelecendo os requisitos 
mínimos aplicáveis ao controlo da 
inocuidade epizoótica e fito-higiénica.
3. A fim de garantir uma aplicação 
consentânea com o ambiente, a Comissão 
aprova, pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
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refere o n.º 2 do artigo 36.º, medidas de 
execução estabelecendo os critérios 
ambientais e de qualidade que cumpre 
observar por forma a que os bio-resíduos 
possam ser aplicados a solos de utilização 
agrícola, silvícola ou hortícola e possam 
ser considerados como já não sendo 
resíduos.
4. As medidas de execução a que se refere 
o n.º 3 devem fixar, pelo menos, valores-
limite vinculativos para os metais pesados, 
as matérias estranhas, o teor em sementes 
viáveis e partes de plantas susceptíveis de 
rebentamento, bem como uma lista de 
matérias-primas adequadas.
5. Os critérios terão em conta quaisquer 
riscos de transporte ou utilização dos bio-
resíduos que sejam prejudiciais para o 
ambiente e serão definidos a um nível que 
garanta um elevado grau de protecção da 
saúde humana e do ambiente.

Or. en

Justificação

Alteração 112 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Os bio-resíduos desempenham um papel crucial na redução das emissões de metano. Além 
disso, a valorização dos bio-resíduos contribui para a protecção de recursos que, de outro 
modo, teriam sido utilizados para esse fim. Os bio-resíduos devem ser prioritariamente 
valorizados.

Alteração 195
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 19-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 19.º-B
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Controlos
1. Para efeitos de controlo do 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 19.º-A, os Estados-Membros 
devem assegurar a criação e 
funcionamento de sistemas de garantia da 
qualidade.
2. Os Estados-Membros asseguram a 
realização regular de análises de 
substâncias poluentes.

Or. en

Justificação

Alteração 112 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Os bio-resíduos desempenham um papel crucial na redução das emissões de metano. Além 
disso, a valorização dos bio-resíduos contribui para a protecção de recursos que, de outro 
modo, teriam sido utilizados para esse fim. Os bio-resíduos devem ser prioritariamente 
valorizados.

Alteração 196
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 19-C (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 19.º-C
Restos de cozinha e de mesa

É proibida a valorização de restos de 
cozinha e de mesa não tratados para fins 
de alimentação animal. Os restos de 
cozinha e de mesa devem ser eliminados 
de forma verificável por empresas 
especializadas, esterilizados segundo 
processos adequados e eliminados com 
toda a segurança. Os Estados-Membros 
só podem autorizar a utilização de restos 
de cozinha e de mesa na alimentação de 
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suínos na condição de que a recuperação 
segura, a esterilização e o cumprimento 
das demais disposições do Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002 sejam objecto de 
controlo.

Or. en

Justificação

Alteração 98/113 aprovada pelo PE em primeira leitura. 

A transformação em alimentos para animais dos restos de alimentos não tratados 
provenientes de cozinhas industriais e outros estabelecimentos de restauração constitui um 
importante risco de epidemia. Não é possível proibir a transformação destes resíduos em 
alimentos para animais se não se instaurar, paralelamente, um modelo de gestão dos 
resíduos regulamentado e controlado.

A utilização dos restos de cozinha e de mesa devidamente esterilizados nos alimentos para 
animais deveria ser autorizada no respeito de condições de controlo rigorosas, para evitar 
que restos não tratados sejam ilegalmente transformados em alimentos para animais.

Alteração 197
Péter Olajos

Posição comum do Conselho
Artigo 20 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros exigem que todos 
os estabelecimentos ou empresas que 
tencionem proceder ao tratamento de 
resíduos obtenham uma licença da 
autoridade competente.

1. Os Estados-Membros exigem que todos 
os estabelecimentos ou empresas que 
tencionem proceder ao tratamento de 
resíduos obtenham uma licença com base 
num certificado da autoridade competente 
ou de uma organização contratada por 
esta última.

Or. hu

Justificação

A prática consiste, num certo número de Estados-Membros, em substituir as autorizações de 
tratamento dos resíduos pelo certificado de um organismo profissional acreditado, dotado de 
competência técnica, financeira ou profissional comprovada pela autoridade. Sem um 
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alargamento da formulação original, não será possível um sistema bem definido que 
substitua as autorizações oficiais que encorajam um comportamento de respeito das leis.

Alteração 198
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 20 – n.º 5

Posição comum do Conselho Alteração

5. Desde que sejam satisfeitos os requisitos 
do presente artigo, podem ser combinadas 
numa única licença as licenças concedidas 
ao abrigo de demais legislação nacional ou 
comunitária com a licença exigida ao 
abrigo do n.º 1, se tal evitar a duplicação 
desnecessária de informações e a repetição 
de trabalho pelo operador ou pela 
autoridade competente.

5. Desde que sejam satisfeitos os requisitos 
do presente artigo, serão combinadas numa 
única licença as licenças concedidas ao 
abrigo de demais legislação nacional ou 
comunitária com a licença exigida ao 
abrigo do n.º 1, se tal evitar a duplicação 
desnecessária de informações e a repetição 
de trabalho pelo operador ou pela 
autoridade competente.

Or. en

Justificação

A duplicação de licenças deve ser evitada. Um dos objectivos da Directiva IPPC é integrar 
todas as licenças ambientais numa única licença. Por conseguinte, isto deve aplicar-se 
igualmente a qualquer licença exigida ao abrigo da actual legislação em matéria de resíduos.

Alteração 199
Françoise Grossetête

Posição comum do Conselho
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

5-A. Todas as instalações de tratamento 
de resíduos perigosos estão sujeitas a uma 
obrigação específica de licenciamento que 
inclui uma descrição das medidas 
previstas para garantir que a instalação 
seja concebida, equipada e explorada de 
forma compatível com os tipos de resíduos 
tratados e os riscos que lhes estão 
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associados.
A licença concedida pelas autoridades 
competentes deve especificar:
- as quantidades e categorias de resíduos 
perigosos tratados;
- as características técnicas dos 
tratamentos de resíduos que permitem 
assegurar a máxima protecção do 
ambiente e garantir um elevado nível de 
segurança. 
Caso o operador de uma instalação de 
tratamento de resíduos não perigosos 
preveja uma alteração do modo operatório 
que implique resíduos perigosos, tal deve 
ser considerado como uma alteração 
substancial na acepção da alínea b) do n.º 
10 do artigo 2.º da Directiva 96/61/CE, 
pelo que deve aplicar-se o n.º 2 do artigo 
12.º da mesma directiva.

Or. en

Justificação

As licenças concedidas a instalações de tratamento de resíduos perigosos devem ter em conta 
as especificidades desses resíduos e os riscos associados ao seu tratamento. Não deve ser 
autorizada qualquer derrogação. A alteração 58, aprovada na primeira leitura, abordava 
este requisito específico.

Alteração 200
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 21.º

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 21.º Suprimido
Isenções dos requisitos de licenciamento

Os Estados-Membros podem isentar do 
requisito estabelecido no n.º 1 do 
artigo 20.° os estabelecimentos ou 
empresas no que se refere às seguintes 
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operações:
a) Eliminação dos seus próprios resíduos 
não perigosos no local de produção; ou
b) Valorização de resíduos.

Or. fr

Justificação

Não pode haver isenção dos requisitos de licenciamento para proceder ao tratamento dos 
resíduos. Permitir tais excepções representaria um retrocesso relativamente às disposições 
actuais e uma ameaça considerável para a protecção do ambiente e da saúde pública. 

Alteração 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 21

Posição comum do Conselho Alteração

Os Estados-Membros podem isentar do 
requisito estabelecido no n.º 1 do 
artigo 20.° os estabelecimentos ou 
empresas no que se refere às seguintes 
operações:

Os Estados-Membros podem isentar do 
requisito estabelecido no n.º 1 do artigo 
20.º os estabelecimentos ou empresas que 
procedam ao tratamento dos seus próprios 
resíduos no local de produção.

a) Eliminação dos seus próprios resíduos 
não perigosos no local de produção; ou
b) Valorização de resíduos.

Or. {EN}en

(Reposição parcial da alteração 161 da primeira leitura)

Justificação

É inaceitável conceder aos Estados-Membros a possibilidade geral de isentar qualquer 
operação de valorização da obrigação de licenciamento, incluindo mesmo os resíduos 
perigosos.
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Alteração 202
Péter Olajos

Posição comum do Conselho
Artigo 22, n.º 1, parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Caso um Estado-Membro pretenda 
atribuir isenções ao abrigo do artigo 21.º, 
deve estabelecer, relativamente a cada tipo 
de actividade, regras gerais que 
especifiquem os tipos e quantidades de 
resíduos que podem ser abrangidos por 
uma isenção e o método de tratamento a 
utilizar.

1. Caso um Estado-Membro pretenda 
atribuir isenções ao abrigo do artigo 21.º, 
deve estabelecer, relativamente a cada tipo 
de actividade, regras gerais que 
especifiquem os tipos e quantidades de 
resíduos que podem ser abrangidos por 
uma isenção e o método de tratamento a 
utilizar. A existência das condições de 
isenção deve ser verificada por um 
organismo devidamente autorizado.

Or. hu

Alteração 203
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 22.º

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 22.º Suprimido
Condições de isenção

1. Caso um Estado-Membro pretenda 
atribuir isenções ao abrigo do artigo 21.°, 
deve estabelecer, relativamente a cada 
tipo de actividade, regras gerais que 
especifiquem os tipos e quantidades de 
resíduos que podem ser abrangidos por 
uma isenção e o método de tratamento a 
utilizar.
Essas regras são concebidas de modo a 
assegurar que os resíduos sejam tratados 
em conformidade com o artigo 10.°. No 
caso das operações de eliminação a que se 
refere a alínea a) do artigo 21.º, essas 
regras deveriam considerar as melhores 



AM\712783PT.doc 71/114 PE402.912v01-00

PT

técnicas disponíveis.

2. Para além das regras gerais 
estabelecidas no n.º 1, os Estados-
Membros devem estabelecer condições 
específicas para isenções relativas a 
resíduos perigosos, designadamente tipos 
de actividade, bem como quaisquer outros 
requisitos necessários para a realização 
de diversas formas de valorização e, se for 
caso disso, valores-limite para o teor de 
substâncias perigosas nos resíduos e 
valores-limite de emissão.
3. Os Estados-Membros informam a 
Comissão das regras gerais estabelecidas 
por força dos n.ºs 1 e 2.

Or. fr

Justificação

Alteração proposta por razões de coerência com a alteração ao artigo 21°.

Alteração 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Não são concedidas derrogações ao 
tratamento de resíduos perigosos. 

Or. en

(Reposição parcial da alteração 161 da primeira leitura de forma modificada)

Justificação

O tratamento de resíduos perigosos deve ser sempre sujeito ao requisito de licenciamento.



PE402.912v01-00 72/114 AM\712783PT.doc

PT

Alteração 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 22 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para além das regras gerais 
estabelecidas no n.º 1, os Estados-
Membros devem estabelecer condições 
específicas para isenções relativas a 
resíduos perigosos, designadamente tipos 
de actividade, bem como quaisquer outros 
requisitos necessários para a realização 
de diversas formas de valorização e, se for 
caso disso, valores-limite para o teor de 
substâncias perigosas nos resíduos e 
valores-limite de emissão.

Suprimido

Or. en

(Reposição da alteração 188 da primeira leitura)

Justificação

O tratamento de resíduos perigosos deve ser sempre sujeito ao requisito de licenciamento.

Alteração 206
Anne Laperrouze

Posição comum do Conselho
Artigo 22 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para além das regras gerais 
estabelecidas no n.º 1, os Estados-
Membros devem estabelecer condições 
específicas para isenções relativas a 
resíduos perigosos, designadamente tipos 
de actividade, bem como quaisquer outros 
requisitos necessários para a realização 
de diversas formas de valorização e, se for 
caso disso, valores-limite para o teor de 
substâncias perigosas nos resíduos e 

Suprimido
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valores-limite de emissão.

Or. en

Justificação

Alteração 188 da primeira leitura do PE. Estas isenções não se justificam, devendo, por 
conseguinte, ser suprimidas. 

Alteração 207
Françoise Grossetête

Posição comum do Conselho
Artigo 22 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para além das regras gerais 
estabelecidas no n.º 1, os Estados-
Membros devem estabelecer condições 
específicas para isenções relativas a 
resíduos perigosos, designadamente tipos 
de actividade, bem como quaisquer outros 
requisitos necessários para a realização 
de diversas formas de valorização e, se for 
caso disso, valores-limite para o teor de 
substâncias perigosas nos resíduos e 
valores-limite de emissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos as instalações de tratamento de resíduos perigosos devem estar sujeitas a 
licenciamento. Não deve ser autorizada qualquer derrogação. A reposição da alteração 118 
do PE suprime a isenção relativa às operações de tratamento de resíduos perigosos.
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Alteração 208
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 23 – n.º 1 – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) Dos estabelecimentos ou empresas que 
beneficiam de isenções dos requisitos de 
licenciamento ao abrigo do artigo 21.º.

c) Dos estabelecimentos.

Or. fr

Justificação

Alteração proposta por razões de coerência com a alteração ao artigo 22°.

Alteração 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 23 – parágrafo 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Sempre que possível, os registos na posse 
das autoridades competentes devem ser 
utilizados para obter as informações 
relevantes para o processo de registo, a 
fim de minimizar a burocracia.

Or. en

Justificação

O texto da alteração é, por si só, elucidativo. Foi aprovado na alteração 163 da primeira 
leitura, com vista a evitar a duplicação dos esforços administrativos.
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Alteração 210
Avril Doyle

Posição comum do Conselho
Artigo 24

Posição comum do Conselho Alteração

Normas mínimas Requisitos para a atribuição de licenças

1. Podem ser aprovadas normas técnicas 
mínimas para as actividades de tratamento 
que exijam uma licença nos termos do 
artigo 20.º caso existam provas de que 
essas normas mínimas permitiriam obter 
benefícios em termos de protecção da 
saúde humana e do ambiente. 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.

Todas as instalações de tratamento de 
resíduos perigosos devem dispor de uma 
licença emitida em conformidade com as 
disposições estabelecidas na Directiva 
96/61/CE.

2. As normas mínimas referidas só 
abrangem as actividades de tratamento de 
resíduos que não estejam abrangidas pela 
Directiva 96/61/CE nem sejam passíveis 
de o vir a ser.

Sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/61/CE, o pedido de emissão de uma 
licença apresentado às autoridades 
competentes inclui uma descrição das 
medidas previstas para garantir que a 
instalação seja concebida, equipada e 
explorada de acordo com as categorias de 
resíduos tratados e os riscos inerentes.

3. As normas mínimas referidas: A licença concedida pelas autoridades 
competentes deve especificar:

a) Incidem nos principais impactos 
ambientais das actividades de tratamento 
de resíduos;

- as quantidades e categorias de resíduos 
perigosos tratados,

b) Asseguram que os resíduos sejam 
tratados em conformidade com o 
artigo 10.º;

- as especificações técnicas que 
assegurem o melhor tratamento dos 
resíduos, protegendo o ambiente e 
assegurando um elevado nível de 
segurança.

c) Têm em conta as melhores técnicas 
disponíveis; bem como

Caso o operador de uma instalação de 
tratamento de resíduos não perigosos 
preveja uma alteração do modo operatório 
que implique resíduos perigosos, tal deve 
ser considerado como uma alteração 
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substancial na acepção da alínea b) do n.º 
10 do artigo 2.º da Directiva 96/61/CE, 
pelo que deve aplicar-se o n.º 2 do artigo 
12.º da mesma directiva.

d) Se for caso disso, incluem elementos 
relativos à qualidade dos requisitos de 
tratamento e processamento.

4. Podem ser aprovadas normas mínimas 
para as actividades que exijam o registo 
nos termos das alíneas a) e b) do 
artigo 23.º caso existam provas de que 
essas normas mínimas permitiriam obter 
benefícios em termos de protecção da 
saúde humana e do ambiente ou evitar 
perturbações do mercado interno, 
nomeadamente elementos relativos à 
qualificação técnica dos recolhedores, dos 
transportadores, dos comerciantes ou dos 
corretores. 
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

(Decorrente da alteração 58 da primeira leitura)

Justificação

Todos os tipos de tratamento de resíduos perigosos devem ser abrangidos por uma licença 
em conformidade com a Directiva IPPC. Não deve ser autorizada qualquer derrogação. As 
mesmas normas deveriam aplicar-se a todos quantos levam a cabo operações que envolvem 
resíduos perigosos. A alteração proposta é similar a especificações existentes na directiva 
relativa à incineração de resíduos, aprovada em Dezembro de 2000. 
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Alteração 211
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

4-A. As normas mínimas fixadas nos 
termos do presente artigo não são 
consideradas legislação comunitária na 
acepção do n.º 1, alínea c), primeiro 
travessão, do artigo 12.º do Regulamento 
(CE) n.º 1013/2006.

Or. de

Justificação

O presente artigo, aditado à posição comum, coloca problemas em relação às transferências 
transfronteiriças de resíduos. Aquando de uma transferência tendo em vista a valorização, o 
regulamento relativo à transferência de resíduos prevê a possibilidade de apresentar uma 
objecção sempre que as normas da instalação que deve receber os resíduos sejam inferiores 
às normas aplicáveis no Estado de expedição. No entanto, tal deixa de ser possível quando 
existem normas neste domínio a nível comunitário. Ora, não é pertinente excluir esta 
justificação para a objecção quando o estabelecimento de tais normas mínimas tem lugar no 
quadro do processo de comitologia.

Alteração 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posição comum do Conselho
Artigo 25 – n.º 3 – alíneas e) e e-A (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

e) Políticas gerais de gestão de resíduos, 
designadamente tecnologias e métodos 
previstos para a gestão de resíduos, ou 
políticas relativas a outros resíduos que 
coloquem problemas de gestão específicos.

e) Políticas gerais de gestão de resíduos, 
designadamente tecnologias e métodos 
previstos para a gestão de resíduos, ou 
políticas relativas a outros resíduos que 
coloquem problemas de gestão específicos.
Se adequado, preverão ou excluirão um 
determinado método de valorização ou de 
eliminação por razões específicas à zona 
de planeamento e a fim de garantir o 
cumprimento dos objectivos referidos nos 
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artigos 1.° e 10.° ou de qualquer outra 
regulamentação comunitária existente no 
âmbito ambiental;
e-A) Se adequado, as restrições ou 
proibições de exportação ou importação
de resíduos da zona de planeamento.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir o cumprimento dos objectivos de protecção da saúde e do ambiente, os 
planos devem ter em conta a situação existente na zona coberta pelo planeamento. Com 
efeito, a gestão dos resíduos não deve levar à criação, manutenção ou acréscimo de situações 
em que existe um efeito adverso ou um risco comprovado de efeito adverso para a saúde, a
qualidade do ar, da água ou do solo.

Alteração 213
Richard Seeber

Posição comum do Conselho
Artigo 26 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Os Estados-Membros determinam os 
valores de referência qualitativos ou 
quantitativos específicos adequados às 
medidas de prevenção de resíduos 
aprovadas a fim de acompanhar e avaliar 
os progressos das medidas, podendo 
determinar metas e indicadores 
qualitativos ou quantitativos específicos 
diferentes dos referidos no n.º 4, para o 
mesmo efeito.

Suprimido

Or. de

Justificação

Em conformidade com a alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (Alteração 
70), propõe-se a supressão dos n.ºs 3 e 4.
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Alteração 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 26 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Os Estados-Membros determinam os 
valores de referência qualitativos ou 
quantitativos específicos adequados às 
medidas de prevenção de resíduos 
aprovadas a fim de acompanhar e avaliar 
os progressos das medidas, podendo 
determinar metas e indicadores qualitativos 
ou quantitativos específicos diferentes dos
referidos no n.º 4, para o mesmo efeito.

3. Os Estados-Membros determinam os 
valores de referência qualitativos ou 
quantitativos específicos adequados às 
medidas de prevenção de resíduos 
aprovadas a fim de acompanhar e avaliar 
os progressos das medidas, podendo 
determinar metas e indicadores qualitativos 
ou quantitativos específicos que excedam 
os referidos no artigo 7.º-A, para o mesmo 
efeito.

Or. en

(Nova alteração com base no artigo 62.º, n.º 2, alínea c), do Regimento, em consonância com 
a alteração 38/108/157/140/141 da primeira leitura)

Justificação

Alteração necessária para assegurar a coerência com a alteração 18 da relatora ou reforçar 
o texto das autoras da presente alteração no que se refere aos objectivos de prevenção. Se os 
objectivos de prevenção forem estabelecidos a nível comunitário, os Estados-Membros só 
poderão determinar objectivos que excedam estes.

Alteração 215
Richard Seeber

Posição comum do Conselho
Artigo 26 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4. Os indicadores relativos às medidas de 
prevenção de resíduos podem ser 
aprovados nos termos do n.º 3 do 
artigo 36.º.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Em conformidade com a alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (Alteração 
70), propõe-se a supressão dos n.ºs 3 e 4.

Alteração 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 26 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4. Os indicadores relativos às medidas de 
prevenção de resíduos podem ser 
aprovados nos termos do n.º 3 do 
artigo 36.º.

Suprimido

Or. en

(Nova alteração com base no artigo 62.º, n.º 2, alínea c), do Regimento, em consonância com 
a alteração 38/108/157/140/141 da primeira leitura)

Justificação

Alteração necessária para assegurar a coerência com a alteração 18 da relatora ou reforçar 
o texto das autoras da presente alteração no que se refere aos objectivos de prevenção. Se a 
Comissão propuser indicadores em 2009 com vista à adopção em co-decisão, o procedimento 
de comitologia não será necessário.

Alteração 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posição comum do Conselho
Artigo 28.º

Posição comum do Conselho Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
partes e autoridades interessadas e o 
público em geral tenham oportunidade de 
participar na elaboração dos planos de 
gestão de resíduos e dos programas de 

Os Estados-Membros asseguram que as 
partes e autoridades interessadas e o 
público em geral tenham oportunidade de 
participar na elaboração dos planos de 
gestão de resíduos e dos programas de 
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prevenção de resíduos e tenham acesso aos 
mesmos uma vez elaborados, nos termos 
da Directiva 2003/35/CE ou, se adequado, 
da Directiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Junho 
de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente. Devem colocar os planos e 
programas num sítio web acessível ao 
público.

prevenção de resíduos e tenham acesso aos 
mesmos uma vez elaborados, nos termos 
da Directiva 2003/35/CE ou, se adequado, 
da Directiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Junho 
de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente23. Devem colocar os planos e 
programas num sítio web acessível ao 
público. Os Estados-Membros velarão por 
que as decisões das autoridades públicas 
ou dos operadores que agem por sua 
conta no domínio da gestão dos resíduos 
propiciem a participação e a informação 
do público, bem como o seu acesso à 
justiça, em conformidade com a Directiva
2003/35/CE1, quando essas decisões 
incidam sobre as opções a efectuar no que 
se refere aos métodos de reciclagem, de 
valorização ou de eliminação dos resíduos 
e à localização dos equipamentos 
correspondentes. 
1 JO L 156 de 25.06.03, p. 17.

Or. fr

Justificação

No domínio da gestão dos resíduos, o público deve beneficiar do processo de participação e 
de informação, bem como das vias de recurso previstos pela Directiva 2003/35/CE. Para 
além da necessidade de garantir uma boa participação e uma informação adequada, tal 
como reclamado por todas as partes interessadas do mundo associativo, pelos cidadãos e 
pelos intervenientes económicos abrangidos, esta garantia afigura-se essencial para concitar 
a máxima adesão por parte do público no tocante à implementação das opções escolhidas -
condição indispensável do seu êxito.
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Alteração 218
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 5 bis (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 4.º-A
Até ...*, a Comissão elabora um relatório 
em que serão examinadas as medidas que 
possam contribuir mais eficazmente para 
alcançar os objectivos estabelecidos nos 
artigos 1º. e 11.º. Este relatório é 
apresentado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de seis meses a contar 
da sua elaboração, acompanhado de 
propostas, caso necessário.
O relatório terá, nomeadamente, em 
consideração se o anexo II deve ser 
alterado a fim de:
a) Omitir casos em que operações 
inscritas na lista não conduzam a uma 
proporção suficientemente elevada de 
resíduos que servem um fim útil para ser 
coerente com os objectivos estabelecidos 
no artigo 1º,
b) Identificar os casos em que as 
operações enumeradas ou uma sequência 
ulterior de operações objecto de 
enumeração não permitem que uma 
proporção suficientemente elevada dos 
resíduos seja utilizada, em termos de 
quantidade ou de valor, em comparação 
com a que é eliminada no âmbito de uma 
operação de valorização ou de uma 
sequência de operações de valorização 
que devem ser especificadas, a fim de 
assegurar a realização dos objectivos 
fixados no artigo 1.º.

Or. en

(As operações de valorização consistem muitas vezes numa sequência de operações distintas, 
cada uma das quais visa melhorar o produto acabado. Em numerosos casos, a primeira 
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operação de valorização pode ter por objectivo a recuperação da substância mais valiosa 
que, em termos de quantidade, pode representar uma componente de menor importância. 
Uma ulterior operação pode destinar-se a recuperar uma outra substância, e assim por 

diante.)

Justificação

Se se considerar que apenas se justifica que conste da enumeração do Anexo II uma única 
operação de valorização, corre-se o risco de não assegurar uma optimização dos resultados. 
A fim de ter uma ideia correcta a esse respeito, há que avaliar o conjunto das sequências de 
operações de valorização interligadas, e não uma única operação.

Alteração 219
Anne Ferreira

Posição comum do Conselho
Artigo 31 – nº 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Os Estados-Membros podem ter em 
conta os registos obtidos ao abrigo do 
Sistema Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria (EMAS), em especial no que se 
refere à frequência e intensidade das 
inspecções.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os controlos e inspecções assim como a carga administrativa que lhes são atinentes são 
proporcionais à protecção do ambiente e da saúde pública. O facto de um estabelecimento 
obter um registo no quadro do EMAS não significa que a vigilância e os controlos devam ser 
reduzidos. 

Uma disposição deste tipo é perigosa, pelo que é conveniente suprimi-la.
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Alteração 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 32 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Relativamente aos resíduos perigosos, os 
registos devem ser conservados por um 
período mínimo de três anos, excepto no 
caso dos estabelecimentos e empresas que 
efectuam o transporte de resíduos 
perigosos, que devem conservar esses 
registos durante um período mínimo de 
doze meses.

2. Relativamente aos resíduos perigosos, os 
registos devem ser conservados por um 
período mínimo de cinco anos.

Os documentos comprovativos da 
execução das operações de gestão devem 
ser facultados a pedido das autoridades 
competentes ou de um detentor anterior.

Os documentos comprovativos da 
execução das operações de gestão devem 
ser facultados a pedido das autoridades 
competentes ou de um detentor anterior.

Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades nacionais competentes 
mantenham um registo de todos os 
estabelecimentos e empresas a que refere 
a Secção 1 do Capítulo VII, podendo 
exigir a esses estabelecimentos e empresas 
a apresentação de relatórios.

Or. en

(Reintrodução da alteração 74 da primeira leitura)

Justificação

O tratamento e o transporte de resíduos perigosos são questões importantes. Tanto em 
relação ao primeiro, como ao segundo, deveriam ser conservados os respectivos registos 
durante um período de cinco anos, a fim de permitir uma rastreabilidade suficiente. Todos os 
estabelecimentos e empresas que efectuem operações que envolvam os resíduos devem ser 
inscritas num registo.
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Alteração 221
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Artigo 34 – n.º 4-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

4-A. O mais tardar, dois anos após a 
entrada em vigor da Directiva, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
examinam, com base num relatório da 
Comissão, acompanhado de uma 
proposta, a fórmula relativa às instalações 
de incineração referidas no Anexo II na 
nota de rodapé do ponto R1.
A Comissão elabora o seu relatório com 
base nas notificações dos Estados-
Membros relativas às instalações de 
incineração declaradas instalações de 
valorização no seu território recorrendo à 
fórmula enunciada no Anexo II na nota 
de rodapé do ponto R1. No seu relatório, a 
Comissão examina se a fórmula produziu 
os efeitos esperados e se constitui um 
incentivo crucial para a construção e a 
exploração de um maior número de 
instalações de incineração com uma 
maior eficiência energética.
A fim de permitir que as autoridades 
competentes declarem a instalação como 
sendo uma instalação de valorização ou 
eliminação com base na fórmula 
enunciada no Anexo II na nota de rodapé 
do ponto R1, o operador da instalação 
indica, nomeadamente, a quantidade de 
energia externa utilizada para o 
tratamento de resíduos, bem como a 
forma e a quantidade de energia 
produzida (eléctrica e térmica).

Or. de

Justificação

Considerando que a alteração 83, aprovada em primeira leitura, previa a eliminação da 
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fórmula relativa à eficiência energética, importa, a título de compromisso, assegurar antes de 
mais a transparência relativamente à classificação das instalações de incineração enquanto 
instalações de valorização, bem como avaliar a fórmula para determinar se os efeitos 
pretendidos foram alcançados. 

Alteração 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 34-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 34.º-A
Fórum de Consulta sobre gestão de 

resíduos
1. A Comissão cria um Fórum de 
Consulta sobre gestão de resíduos.
2. Cabe a esse Fórum de Consulta Fórum 
de Consulta apoiar a aplicação efectiva da 
directiva e dos demais actos legislativos 
comunitários relativos aos resíduos. Para 
esse efeito, constitui um centro com vista 
a proceder ao intercâmbio de informações 
sobre as boas práticas em matéria de 
gestão de resíduos, a contribuir para a 
elaboração de directrizes de aplicação e a 
prestar aconselhamento visando um 
maior aperfeiçoamento da legislação 
comunitária relativa aos resíduos.
3. O Fórum de Consulta é composto, de 
uma forma equilibrada, por 
representantes dos Estados-Membros e de 
todos os grupos interessados nas questões 
da gestão de resíduos, como a indústria, 
incluindo as PME e o artesanato, os 
sindicatos, os comerciantes, os retalhistas, 
os grupos de protecção do ambiente e as 
organizações de consumidores.

Or. en

(Reintrodução da alteração 80 da primeira leitura, numa forma modificada.)
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Justificação

No âmbito da legislação relativa à protecção do ar e da água, a Comissão criou fóruns de 
consulta que contribuem para resolver os problemas num estádio precoce e, desse modo, 
melhorar a sua aplicação. No que respeita à legislação relativa aos resíduos, deveria ser 
criado um fórum de consulta do mesmo tipo. Não basta consultar os Estados-Membros, por 
um lado, e estabelecer contactos bilaterais com as demais partes interessadas, por outro 
lado.

Alteração 223
Duarte Freitas

Posição comum do Conselho
Artigo 34-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 34.º-A

Fórum de Consulta
1. A Comissão cria um Fórum de 
Consulta sobre gestão de resíduos.
2. O objectivo desse Fórum de Consulta é 
apoiar a aplicação efectiva da directiva e 
dos demais actos legislativos comunitários 
relativos aos resíduos, nomeadamente 
através das seguintes actividades:
- Intercâmbio de informações sobre as 
boas práticas em matéria de gestão de 
resíduos;
- Elaboração de directrizes de aplicação, e
- Prestação de aconselhamento visando 
um maior aperfeiçoamento da legislação 
comunitária relativa aos resíduos.
3. O Fórum de Consulta é composto, de 
uma forma equilibrada, por 
representantes dos Estados-Membros e de 
todos os grupos interessados nas questões 
da gestão de resíduos, como a indústria, 
incluindo as PME e o artesanato, os 
sindicatos, os comerciantes, os retalhistas, 
os grupos de protecção do ambiente e as 
organizações de consumidores.
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Or. en

Justificação

Ao contrário do que fez no âmbito da legislação relativa à protecção do ar e da água, a 
Comissão não criou um fórum comum para os Estados-Membros e as demais partes 
interessadas, a fim de apoiar a aplicação e o aperfeiçoamento das normas comunitárias 
relativas aos resíduos. Simultaneamente, o número de processos de infracção é 
consideravelmente mais elevado no sector em causa. (A alteração é baseada na alteração 80 
aprovada em primeira leitura)

Alteração 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 5 bis (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 4.º-A
Fórum de Consulta

1. A Comissão cria um Fórum de 
Consulta sobre gestão de resíduos.
2. O objectivo desse Fórum de Consulta é 
apoiar a aplicação efectiva da directiva e 
dos demais actos legislativos relativos aos 
resíduos, nomeadamente através das 
seguintes actividades:
- o intercâmbio de informações sobre as 
boas práticas em matéria de gestão de 
resíduos;
- Elaboração de directrizes de aplicação, e
- Prestação de aconselhamento tendo em 
vista um maior aperfeiçoamento da 
legislação comunitária relativa aos 
resíduos.

Or. en

(Tem por base a alteração 80 aprovada em primeira leitura)
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Justificação

Ao contrário do que fez no âmbito da legislação relativa à protecção do ar e da água, a 
Comissão não criou um fórum comum para os Estados-Membros e as demais partes 
interessadas, a fim de apoiar a aplicação e o aperfeiçoamento das normas comunitárias 
relativas aos resíduos. Simultaneamente, o número de processos de infracção é 
consideravelmente mais elevado no sector em causa, razão pela qual convém proceder a uma 
larga consulta junto das partes interessadas.

Alteração 225
Karl-Heinz Florenz

Posição comum do Conselho
Artigo 35, nº -1 (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

-1. No que respeita à definição de 
"resíduos" constante do ponto 1) do 
artigo 3.º, a Comissão adopta, de acordo 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º, medidas destinadas a certos 
produtos de consumo (por exemplo, 
equipamento electrónico, veículos em fim 
de vida), especificando os critérios 
funcionais, ambientais e de qualidade que 
devem ser preenchidos a fim de 
determinar as condições nas quais se 
considera que o detentor tem a intenção 
de se desfazer da substância ou do 
objecto.

Or. en

(O espírito da alteração corresponde ao da formulação da alteração 103 da primeira 
leitura.)

Justificação

Uma grande quantidade de resíduos, em particular os REEE, é exportada da UE de forma 
ilegal sob a designação de "produtos" para os países terceiros, onde são tratados sem 
quaisquer precauções em relação à saúde e ao ambiente. Há que pôr termo a essas 
exportações ilegais mediante a adopção de medidas legislativas específicas. Um grupo de 
peritos dos Estados-Membros adoptou directrizes que definem critérios específicos para 
determinar se um equipamento electrónico usado deve ser, ou não, considerado como um 
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produto.

Alteração 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Artigo 35.º

Posição comum do Conselho Alteração

1. A Comissão pode elaborar orientações 
para a interpretação das definições de 
valorização e eliminação constantes dos 
pontos 14) e 18) do artigo 3.º.

1. A Comissão pode elaborar orientações 
para a interpretação das definições de 
valorização e eliminação.

Se necessário, deve ser especificada a 
aplicação da fórmula para as instalações de 
incineração a que se refere a operação R1 
do Anexo II. Podem ser tidas em conta as 
condições climáticas locais, tais como um 
frio muito rigoroso e a necessidade de 
aquecimento, na medida em que 
influenciem as quantidades de energia que 
podem tecnicamente ser utilizadas ou 
produzidas sob a forma de electricidade, 
calor, frio ou vapor. Podem também ser 
tidas em conta as condições locais das 
regiões ultraperiféricas a que se refere o 
quarto parágrafo do n.º 2 do artigo 299.º do 
Tratado e dos territórios referidos no 
artigo 25.º do Acto de Adesão de 1985. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, é aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

1-A. Em conformidade com o disposto no 
n.º 4 do artigo 20.º, deve ser especificada a 
aplicação de uma fórmula a fim de
estabelecer os requisitos mínimos de 
eficiência energética para as instalações de 
incineração. Podem ser tidas em conta as 
condições climáticas locais, tais como um 
frio muito rigoroso e a necessidade de 
aquecimento, na medida em que 
influenciem as quantidades de energia que 
podem tecnicamente ser utilizadas ou 
produzidas sob a forma de electricidade, 
calor, frio ou vapor. Podem também ser 
tidas em conta as condições locais das 
regiões ultraperiféricas a que se refere o 
quarto parágrafo do n.º 2 do artigo 299.º do 
Tratado e dos territórios referidos no 
artigo 25.º do Acto de Adesão de 1985. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, é aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

2. Os Anexos podem ser alterados à luz do 
progresso científico e técnico. Essas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

2. Os Anexos podem ser alterados à luz do 
progresso científico e técnico. Atendendo a 
que se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, essas 
medidas são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.
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Or. en

(Novo texto constante da posição comum do Conselho)

Justificação

As licenças que abranjam a incineração ou a co-incineração com valorização energética 
devem estabelecer como condição que a valorização da energia seja realizada com um 
elevado nível de eficiência energética. Para esse efeito, deve ser publicada uma fórmula de 
avaliação da eficiência energética a fim de servir de orientação técnica a aplicar a TODAS 
as instalações de incineração, independentemente do facto de se tratar de instalações de 
valorização ou de instalações de eliminação.

Alteração 227
Riitta Myller

Posição comum do Conselho
Artigo 35.º

Posição comum do Conselho Alteração

1. A Comissão pode elaborar orientações 
para a interpretação das definições de 
valorização e eliminação constantes dos 
pontos 14) e 18) do artigo 3.º.

1. A Comissão pode elaborar orientações 
para a interpretação das definições de 
valorização e eliminação.

Se necessário, deve ser especificada a 
aplicação da fórmula para as instalações de 
incineração a que se refere a operação R1 
do Anexo II. Podem ser tidas em conta as 
condições climáticas locais, tais como um 
frio muito rigoroso e a necessidade de 
aquecimento, na medida em que 
influenciem as quantidades de energia que 
podem tecnicamente ser utilizadas ou 
produzidas sob a forma de electricidade, 
calor, frio ou vapor. Podem também ser 
tidas em conta as condições locais das 
regiões ultraperiféricas a que se refere o 
quarto parágrafo do n.º 2 do artigo 299.º do 
Tratado e dos territórios referidos no 
artigo 25.º do Acto de Adesão de 1985. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, é aprovada pelo procedimento de 

1-A. Em conformidade com o disposto no 
n.º 4 do artigo 20.º, deve ser especificada a 
aplicação de uma fórmula a fim de
estabelecer os requisitos mínimos de 
eficiência energética para as instalações de 
incineração. Podem ser tidas em conta as 
condições climáticas locais, tais como um 
frio muito rigoroso e a necessidade de 
aquecimento, na medida em que 
influenciem as quantidades de energia que 
podem tecnicamente ser utilizadas ou 
produzidas sob a forma de electricidade, 
calor, frio ou vapor. Podem também ser 
tidas em conta as condições locais das 
regiões ultraperiféricas a que se refere o 
quarto parágrafo do n.º 2 do artigo 299.º do 
Tratado e dos territórios referidos no 
artigo 25.º do Acto de Adesão de 1985. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
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regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

elementos não essenciais da presente 
directiva, é aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

2. Os Anexos podem ser alterados à luz do 
progresso científico e técnico. Essas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

2. Os Anexos podem ser alterados à luz do 
progresso científico e técnico. Atendendo a 
que se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, essas 
medidas são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

Or. en

(Novo texto constante da posição comum do Conselho)

Justificação

As licenças que abranjam a incineração ou a co-incineração com valorização energética 
devem estabelecer como condição que a valorização da energia seja realizada com um 
elevado nível de eficiência energética. Para esse efeito, deve ser publicada uma fórmula de 
avaliação da eficiência energética a fim de servir de orientação técnica a aplicar a TODAS 
as instalações de incineração, independentemente do facto de se tratar de instalações de 
valorização ou de instalações de eliminação. Isto colocaria em pé de igualdade as 
instalações de incineração em toda a Europa.

Alteração 228
María Sornosa Martínez

Posição comum do Conselho
Artigo 35.º

Posição comum do Conselho Alteração

1. A Comissão pode elaborar orientações 
para a interpretação das definições de 
valorização e eliminação constantes dos 
pontos 14) e 18) do artigo 3.º.

1. A Comissão pode elaborar orientações 
para a interpretação das definições de 
valorização e eliminação.

Se necessário, deve ser especificada a 
aplicação da fórmula para as instalações de 
incineração a que se refere a operação R1 
do Anexo II. Podem ser tidas em conta as 
condições climáticas locais, tais como um 
frio muito rigoroso e a necessidade de 
aquecimento, na medida em que 

1-A. Em conformidade com o disposto no 
n.º 4 do artigo 20.º, deve ser especificada a 
aplicação de uma fórmula a fim de
estabelecer os requisitos mínimos de 
eficiência energética para as instalações de 
incineração. Podem ser tidas em conta as 
condições climáticas locais, tais como um 
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influenciem as quantidades de energia que 
podem tecnicamente ser utilizadas ou 
produzidas sob a forma de electricidade, 
calor, frio ou vapor. Podem também ser 
tidas em conta as condições locais das 
regiões ultraperiféricas a que se refere o 
quarto parágrafo do n.º 2 do artigo 299.º do 
Tratado e dos territórios referidos no 
artigo 25.º do Acto de Adesão de 1985. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, é aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

frio muito rigoroso e a necessidade de 
aquecimento, na medida em que 
influenciem as quantidades de energia que 
podem tecnicamente ser utilizadas ou 
produzidas sob a forma de electricidade, 
calor, frio ou vapor. Podem também ser 
tidas em conta as condições locais das 
regiões ultraperiféricas a que se refere o 
quarto parágrafo do n.º 2 do artigo 299.º do 
Tratado e dos territórios referidos no 
artigo 25.º do Acto de Adesão de 1985. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, é aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

2. Os Anexos podem ser alterados à luz do 
progresso científico e técnico. Essas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

2. Os Anexos podem ser alterados à luz do 
progresso científico e técnico. Atendendo a 
que se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, essas 
medidas são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

Or. en

(Novo texto constante da posição comum do Conselho)

Justificação

In accordance with article 20.4, “it shall be a condition of any permit covering incineration 
or co-incineration with energy recovery that the recovery  of energy is to take place with a 
high  level of energy efficiency.” To this end, an energy efficiency formula should be 
published as technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to 
whether they are classified as recovery or disposal. This would create a level playing field for 
incinerators across Europe and a harmonised level of environmental protection and 
promoting energy efficiency as the Commission claims is its objective.

Annex II classifications are mostly essential elements of the Directive. Only non-essential 
elements should be amended by comitology.
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Alteração 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

Se necessário, deve ser especificada a 
aplicação da fórmula para as instalações 
de incineração a que se refere a operação 
R1 do Anexo II. Podem ser tidas em conta 
as condições climáticas locais, tais como 
um frio muito rigoroso e a necessidade de 
aquecimento, na medida em que 
influenciem as quantidades de energia 
que podem tecnicamente ser utilizadas ou 
produzidas sob a forma de electricidade, 
calor, frio ou vapor. Podem também ser 
tidas em conta as condições locais das 
regiões ultraperiféricas a que se refere o 
quarto parágrafo do n.º 2 do artigo 299.º 
do Tratado e dos territórios referidos no 
artigo 25.º do Acto de Adesão de 1985. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, é aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, é aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 36.º.

Or. en

(Nova alteração ao novo texto da posição comum do Conselho, com o objectivo de assegurar 
a coerência com a alteração 83 da primeira leitura.)

Justificação

A proposta da Comissão reclassificaria certos incineradores de resíduos urbanos em 
operações de recuperação, apesar destes nem sequer recorrerem à melhor tecnologia 
existente. Tal reclassificação atrairia investimento suplementar para as incineradoras e poria 
directamente em risco o investimento necessário à reutilização e à reciclagem, operações que 
poupam mais energia e recursos naturais do que os valorizados por incineração. Assim 
sendo, esse tipo de reclassificação deveria ser retirado da posição comum. Essas 
considerações de eficiência seriam tratadas de modo mais adequado no âmbito da revisão da 
directiva PRIP e da directiva relativa à incineração dos resíduos.
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Alteração 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Anexo –I (novo)

Alterações do Parlamento

ANEXO I

Árvore de decisão para a distinção entre resíduos e subprodutos

É legal a pretendida
utilização do material? O material é um resíduo

NÃO
SIM

Neste caso o material é Foi o material produzido de
um produto, e não um forma deliberada? (Foi o
resíduo de produção processo de produção alterado

SIM a fim de produzir o material?)
NÃO

O material é um resíduo de
produção – aplicam-se os
testes infra

Há certeza quanto à O material é um resíduo
utilização do material? NÃO

SIM
Está o material pronto para ser
utilizado sem outro processamento
(diferente do processamento normal O material é um resíduo
enquanto parte integrante do processo
de produção?) NÃO

SIM
Neste caso o material É o material produzido como
é um subproduto e parte integrante do processo O material é um resíduo
não um resíduo SIM de produção? NÃO
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Was the material deliberately 
produced? (Was the production 
process modified in order to 
produce the material?)

Material is a production 
residue – tests below 
apply

Is use of the material 
certain?

Is the material ready for use 
without further processing  (other 
than normal processing as an 
integral part of the production 
process)?

Material is a waste

Material is a waste

Is the material produced as an 
integral part of the production 
process?

Then the material 
is a non-waste by-
product

YES

YES

YES

YES

YES

 NO

 NO

NO

 NO

Is the intended use of 
the material lawful?

Then material is 
a product, not a
production 
residue

Material is a waste

Material is a waste

 NO

Or. en

Justificação

Nos termos do n.º 1, alínea d), do artigo 62.º do regulamento, a comunicação da Comissão 
(COM(2007)59, de 27 de Fevereiro de 2007) pode ser considerada um facto novo ou um 
facto que ocorreu ulteriormente em relação à primeira leitura (13 de Fevereiro de 2007). A 
árvore de decisão que consta do Anexo II constitui um excelente instrumento para determinar 
se uma matéria é um subproduto ou um resíduo, devendo, por conseguinte, ser incorporada 
na directiva-quadro relativa aos resíduos.
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Alteração 231
Evangelia Tzampazi

Posição comum do Conselho
Anexo I, ponto D 7

Posição comum do Conselho Alteração

D 7 Descargas para os mares/oceanos, 
incluindo inserção nos fundos marinhos 

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração aprovada pelo PE em primeira leitura. Há que proibir qualquer descarga ou 
armazenamento de resíduos no mar dado que, a longo prazo, não é seguro. 

Alteração 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Anexo I, ponto D 13, nota de rodapé 2

Posição comum do Conselho Alteração

 Se não houver outro código D 
adequado, este pode incluir operações 
preliminares anteriores à eliminação, 
incluindo o pré-processamento, tais como a 
triagem, a trituração, a compactação, a 
peletização, a secagem, a desintegração a 
seco, o acondicionamento ou a separação 
antes de qualquer uma das operações 
enumeradas de D 1 a D 12.

 Se não houver outro código D 
adequado, este pode incluir operações 
preliminares anteriores à eliminação, 
inclusive o pré-processamento, tais como a 
triagem, a trituração, a compactação, a 
peletização, a secagem, a desintegração a 
seco, o acondicionamento ou a separação, 
tendo em vista a submeter os resíduos a 
uma das operações enumeradas de D1 a 
D12. Isto é igualmente válido quando, 
após a preparação, a execução de uma 
das operações enumeradas de R 1 a R 11 
no Anexo II não constitui, à partida, uma 
certeza, mas apenas uma possibilidade.

Or. en

Justificação

Esta nova nota de rodapé, aditada pelo Conselho, deve ser clarificada, a fim de garantir que 
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as operações preparatórias que não conduzem necessariamente à valorização sejam 
consideradas como operações de eliminação.

Alteração 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posição comum do Conselho
Anexo I – ponto D 13 – nota de rodapé 2

Posição comum do Conselho Alteração

  Se não houver outro código D 
adequado, este pode incluir operações 
preliminares anteriores à eliminação,
incluindo o pré-processamento, tais como a 
triagem, a trituração, a compactação, a 
peletização, a secagem, a desintegração a 
seco, o acondicionamento ou a separação 
antes de qualquer uma das operações 
enumeradas de D 1 a D 12.

  Se não houver outro código D 
adequado, este pode incluir a preparação 
anterior à eliminação, incluindo o pré-
processamento, tais como a triagem, a 
trituração, a compactação, a peletização, a 
secagem, a desintegração a seco, o 
acondicionamento ou a separação, tendo 
em vista a submeter os resíduos a uma das 
operações enumeradas de D1 a D12. Esta 
disposição aplica-se igualmente quando, 
na sequência de uma preparação, a 
utilização de um procedimento constante 
do Anexo II, pontos R1 a R11, constitui 
uma possibilidade mas não uma certeza 
desde o início.

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 
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Alteração 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posição comum do Conselho
Anexo I – ponto D 15-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

D 15-A.Tratamento não especificado em 
qualquer outra parte do presente anexo 
que produza compostos ou misturas finais 
eliminados alternadamente por meio de 
qualquer uma das operações enumeradas 
de D 1 a D 15 ou constantes do Anexo II.

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.

Alteração 235
Riitta Myller

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 1

Posição comum do Conselho Alteração

R 1 Utilização principal como combustível 
ou outros meios de produção de energia

Suprimido

Inclui instalações de incineração 
dedicadas ao processamento de resíduos 
sólidos urbanos apenas quando a sua 
eficiência energética é igual ou superior 
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aos seguintes valores: 
 0,60 para instalações em funcionamento 
e licenciadas nos termos da legislação 
comunitária aplicável antes 
de 1 de Janeiro de 2009,
- 0,65 para instalações autorizadas após 

31 de Dezembro de 2008,
por recurso à fórmula:
Eficiência energética = (Ep –( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
em que:
Ep representa a energia anual produzida 
sob a forma de calor ou electricidade. É 
calculada multiplicando por 2,6 a energia 
sob a forma de electricidade e por 1,1 o 
calor produzido para uso comercial 
(GJ/ano)
Ef representa a entrada anual de energia 
no sistema a partir de combustíveis que 
contribuem para a produção de vapor 
(GJ/ano).
Ew representa a energia anual contida 
nos resíduos tratados calculada utilizando 
o valor calorífico líquido mais baixo dos 
resíduos (GJ/ano).
Ei representa a energia anual importada 
com exclusão de Ew e Ef (GJ/ano).
0,97 é um factor que representa as perdas 
de energia nas cinzas de fundo e por 
radiação.
Esta fórmula é aplicada nos termos do 
documento de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis para a 
incineração de resíduos. 

Or. en

(Reproduz essencialmente a formulação da alteração 83, aprovada em primeira leitura, em 
13 de Fevereiro de 2007- JO C 287 E de 29.11.2007, p. 136)
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Justificação

É nos documentos de orientação técnica que devem ser elaborados nos termos do artigo 35.º 
que pode ser indicada de modo mais apropriado uma fórmula que reflicta correctamente o 
que corresponde às melhores técnicas disponíveis em matéria de eficiência energética, assim 
como os outros parâmetros necessários, para as incineradoras municipais. No contexto da 
revisão dessas directivas, os trabalhos preparatórios sobre o rendimento energético 
correspondente à conjugação da utilização da electricidade e do calor podem ser efectuados 
de maneira adequada.

Alteração 236
María Sornosa Martínez

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 1

Posição comum do Conselho Alteração

R 1 Utilização principal como combustível 
ou outros meios de produção de energia

Suprimido

Inclui instalações de incineração 
dedicadas ao processamento de resíduos 
sólidos urbanos apenas quando a sua 
eficiência energética é igual ou superior 
aos seguintes valores: 
 0,60 para instalações em funcionamento 
e licenciadas nos termos da legislação 
comunitária aplicável antes 
de 1 de Janeiro de 2009,
- 0,65 para instalações autorizadas após 

31 de Dezembro de 2008,
por recurso à fórmula:
Eficiência energética = (Ep –( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
em que:
Ep representa a energia anual produzida 
sob a forma de calor ou electricidade. É 
calculada multiplicando por 2,6 a energia 
sob a forma de electricidade e por 1,1 o 
calor produzido para uso comercial 
(GJ/ano)
Ef representa a entrada anual de energia 
no sistema a partir de combustíveis que 
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contribuem para a produção de vapor 
(GJ/ano).
Ew representa a energia anual contida 
nos resíduos tratados calculada utilizando 
o valor calorífico líquido mais baixo dos 
resíduos (GJ/ano).
Ei representa a energia anual importada 
com exclusão de Ew e Ef (GJ/ano).
0,97 é um factor que representa as perdas 
de energia nas cinzas de fundo e por 
radiação.
Esta fórmula é aplicada nos termos do 
documento de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis para a 
incineração de resíduos. 

Or. en

(Reproduz essencialmente a formulação da alteração 83, aprovada em primeira leitura, em 
13 de Fevereiro de 2007- JO C 287 E de 29.11.2007, p. 136)

Justificação

É nos documentos de orientação técnica que devem ser elaborados nos termos do artigo 35.º 
que pode ser indicada de modo mais apropriado uma fórmula que reflicta correctamente o 
que corresponde às melhores técnicas disponíveis em matéria de eficiência energética, assim 
como os outros parâmetros necessários, para as incineradoras municipais. No contexto da 
revisão dessas directivas, os trabalhos preparatórios sobre o rendimento energético 
correspondente à conjugação da utilização da electricidade e do calor podem ser efectuados 
de maneira adequada.

Alteração 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 1

Posição comum do Conselho Alteração

R 1 Utilização principal como combustível 
ou outros meios de produção de energia

Suprimido

Inclui instalações de incineração 
dedicadas ao processamento de resíduos 
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sólidos urbanos apenas quando a sua 
eficiência energética é igual ou superior 
aos seguintes valores: 
 0,60 para instalações em funcionamento 
e licenciadas nos termos da legislação 
comunitária aplicável antes 
de 1 de Janeiro de 2009,
- 0,65 para instalações autorizadas após 

31 de Dezembro de 2008,
por recurso à fórmula:
Eficiência energética = (Ep –( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
em que:
Ep representa a energia anual produzida 
sob a forma de calor ou electricidade. É 
calculada multiplicando por 2,6 a energia 
sob a forma de electricidade e por 1,1 o 
calor produzido para uso comercial 
(GJ/ano)
Ef representa a entrada anual de energia 
no sistema a partir de combustíveis que 
contribuem para a produção de vapor 
(GJ/ano).
Ew representa a energia anual contida 
nos resíduos tratados calculada utilizando 
o valor calorífico líquido mais baixo dos 
resíduos (GJ/ano).
Ei representa a energia anual importada 
com exclusão de Ew e Ef (GJ/ano).
0,97 é um factor que representa as perdas 
de energia nas cinzas de fundo e por 
radiação.
Esta fórmula é aplicada nos termos do 
documento de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis para a 
incineração de resíduos. 

Or. en

Reintroduz a alteração 83 aprovada em primeira leitura pelo Parlamento Europeu.
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Justificação

A proposta da Comissão reclassificaria certos incineradores de resíduos urbanos em 
operações de recuperação, apesar destes nem sequer recorrerem à melhor tecnologia 
existente. Tal reclassificação atrairia investimento suplementar para as incineradoras e poria 
directamente em risco o investimento necessário à reutilização e à reciclagem, operações que 
poupam mais energia e recursos naturais do que os "valorizados" por incineração. Assim 
sendo, esse tipo de reclassificação deveria ser retirado da posição comum. Essas 
considerações de eficiência seriam tratadas de modo mais adequado no âmbito da revisão da 
directiva PRIP e da directiva relativa à incineração dos resíduos.

Alteração 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 1

Posição comum do Conselho Alteração

R 1 Utilização principal como combustível 
ou outros meios de produção de energia

R 1 Utilização principal como combustível 
ou outros meios de produção de energia

Inclui instalações de incineração 
dedicadas ao processamento de resíduos 
sólidos urbanos apenas quando a sua 
eficiência energética é igual ou superior 
aos seguintes valores: 
 0,60 para instalações em funcionamento 
e licenciadas nos termos da legislação 
comunitária aplicável antes 
de 1 de Janeiro de 2009,
- 0,65 para instalações autorizadas após 

31 de Dezembro de 2008,
por recurso à fórmula:
Eficiência energética = (Ep –( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
em que:
Ep representa a energia anual produzida 
sob a forma de calor ou electricidade. É 
calculada multiplicando por 2,6 a energia 
sob a forma de electricidade e por 1,1 o 
calor produzido para uso comercial 
(GJ/ano)
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Ef representa a entrada anual de energia 
no sistema a partir de combustíveis que 
contribuem para a produção de vapor 
(GJ/ano).
Ew representa a energia anual contida 
nos resíduos tratados calculada utilizando 
o valor calorífico líquido mais baixo dos 
resíduos (GJ/ano).
Ei representa a energia anual importada 
com exclusão de Ew e Ef (GJ/ano).
0,97 é um factor que representa as perdas 
de energia nas cinzas de fundo e por 
radiação.
Esta fórmula é aplicada nos termos do 
documento de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis para a 
incineração de resíduos. 

Or. en

Justificação

Reintroduz a alteração 83 aprovada em primeira leitura pelo Parlamento Europeu.

Alteração 239
Karin Scheele

Posição comum do Conselho
Anexo II– ponto R 1 – nota de rodapé 1

Posição comum do Conselho Alteração

* Inclui instalações de incineração 
dedicadas ao processamento de resíduos 
sólidos urbanos apenas quando a sua 
eficiência energética é igual ou superior 
aos seguintes valores:

Suprimido

 0,60 para instalações em funcionamento 
e licenciadas nos termos da legislação 
comunitária aplicável antes 
de 1 de Janeiro de 2009,
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 0,65 para instalações licenciadas 
após 31 de Dezembro de 2008,
por recurso à fórmula:
Eficiência energética = (Ep –( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
em que:
Ep representa a energia anual produzida 
sob a forma de calor ou electricidade. É 
calculada multiplicando por 2,6 a energia 
sob a forma de electricidade e por 1,1 o 
calor produzido para uso comercial 
(GJ/ano)
Ef representa a entrada anual de energia 
no sistema a partir de combustíveis que 
contribuem para a produção de vapor 
(GJ/ano).
Ew representa a energia anual contida 
nos resíduos tratados calculada utilizando 
o valor calorífico líquido mais baixo dos 
resíduos (GJ/ano).
Ei representa a energia anual importada 
com exclusão de Ew e Ef (GJ/ano).
0,97 é um factor que representa as perdas 
de energia nas cinzas de fundo e por 
radiação.
Esta fórmula é aplicada nos termos do 
documento de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis para a 
incineração de resíduos.

Or. de

Justificação

Com base na alteração 83, aprovada em primeira leitura, a fórmula relativa à eficiência 
energética deveria ser suprimida. 

A Comissão já apresentou uma alteração à Directiva IPPC que se propõe alterar ou integrar 
a directiva relativa à incineração. No contexto de uma abordagem integrada, a eficiência 
energética das instalações de incineração deveria ser abordada no âmbito dos debates 
relativos à alteração da directiva IPPC.
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Alteração 240
Kader Arif

Posição comum do Conselho
Anexo II  – ponto R 1 – nota de rodapé 1

Posição comum do Conselho Alteração

* Inclui instalações de incineração 
dedicadas ao processamento de resíduos 
sólidos urbanos apenas quando a sua 
eficiência energética é igual ou superior 
aos seguintes valores:

Suprimido

 0,60 para instalações em funcionamento 
e licenciadas nos termos da legislação 
comunitária aplicável antes 
de 1 de Janeiro de 2009,
 0,65 para instalações licenciadas 
após 31 de Dezembro de 2008,
por recurso à fórmula:
Eficiência energética = (Ep –( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
em que:
Ep representa a energia anual produzida 
sob a forma de calor ou electricidade. É 
calculada multiplicando por 2,6 a energia 
sob a forma de electricidade e por 1,1 o 
calor produzido para uso comercial 
(GJ/ano)
Ef representa a entrada anual de energia 
no sistema a partir de combustíveis que 
contribuem para a produção de vapor 
(GJ/ano).
Ew representa a energia anual contida 
nos resíduos tratados calculada utilizando 
o valor calorífico líquido mais baixo dos 
resíduos (GJ/ano).
Ei representa a energia anual importada 
com exclusão de Ew e Ef (GJ/ano).
0,97 é um factor que representa as perdas 
de energia nas cinzas de fundo e por 
radiação.
Esta fórmula é aplicada nos termos do 
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documento de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis para a 
incineração de resíduos.

Or. fr

Justificação

Restabelece a alteração n.º 83 aprovada em primeira leitura.

Alteração 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 1

Posição comum do Conselho Alteração

R 1 Utilização principal como combustível 
ou outros meios de produção de energia

R 1 Utilização principal como combustível 
ou outros meios de produção de energia

Inclui instalações de incineração 
dedicadas ao processamento de resíduos 
sólidos urbanos apenas quando a sua 
eficiência energética é igual ou superior 
aos seguintes valores: 
 0,60 para instalações em funcionamento 
e licenciadas nos termos da legislação 
comunitária aplicável antes 
de 1 de Janeiro de 2009,
- 0,65 para instalações autorizadas após 

31 de Dezembro de 2008,
por recurso à fórmula:
Eficiência energética = (Ep –( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
em que:
Ep representa a energia anual produzida 
sob a forma de calor ou electricidade. É 
calculada multiplicando por 2,6 a energia 
sob a forma de electricidade e por 1,1 o 
calor produzido para uso comercial 
(GJ/ano)
Ef representa a entrada anual de energia 
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no sistema a partir de combustíveis que 
contribuem para a produção de vapor 
(GJ/ano).
Ew representa a energia anual contida 
nos resíduos tratados calculada utilizando 
o valor calorífico líquido mais baixo dos 
resíduos (GJ/ano).
Ei representa a energia anual importada 
com exclusão de Ew e Ef (GJ/ano).
0,97 é um factor que representa as perdas 
de energia nas cinzas de fundo e por 
radiação.
Esta fórmula é aplicada nos termos do 
documento de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis para a 
incineração de resíduos. 

Or. en

Justificação

Reintroduz a alteração 83 aprovada em primeira leitura pelo Parlamento Europeu.

Tendo em conta o facto de a posição comum do Conselho não fixar objectivos concretos em 
matéria de reutilização e reciclagem, existe o risco de os resíduos serem encaminhados para 
a incineração, especialmente quando esta seja considerada como operação de valorização. A 
promoção da valorização da energia pode ser melhor estimulada pelo estabelecimento de 
requisitos para as licenças concedidas às incineradoras.

Alteração 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 5

Posição comum do Conselho Alteração

Esta operação inclui a limpeza dos solos 
para efeitos de valorização e a reciclagem 
de materiais de construção inorgânicos ***

Esta operação inclui a preparação dos 
solos para efeitos de reutilização e a 
reciclagem de materiais de construção 
inorgânicos ***

Or. en
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Justificação

Esta nova nota de rodapé, aditada pelo Conselho, comporta riscos de abuso e de 
pseudovalorização, no caso de os solos contaminados não serem completamente purgados de 
substâncias poluentes. Uma clarificação é necessária, a fim de assegurar que apenas são 
incluídas no ponto R 5 as operações em que o solo está purgado de substâncias poluentes 
numa medida suficiente para permitir que sejam reutilizados sem a necessidade de medidas 
de protecção especiais e sem incidências nocivas para o ambiente e a saúde humana.

Alteração 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posição comum do Conselho
Anexo II– ponto R 5 – nota de rodapé 3

Posição comum do Conselho Alteração

*** Esta operação inclui a limpeza dos 
solos para efeitos de valorização e a 
reciclagem de materiais de construção 
inorgânicos.

*** Esta operação inclui a preparação do 
solo para efeitos de reutilização e a 
reciclagem de materiais de construção 
inorgânicos.

Or. de

Justificação

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote***beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf es einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikel 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen Fall der "Aufbereitung zur Wiederverwendung" gem. 
Artikel 3 Buchstabe k darstellt.
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Alteração 244
Eija-Riitta Korhola

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 13-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

R 9-A Outras actividades de valorização 
que suprimem a condição de resíduo

Or. en

Justificação

Reintroduz a alteração 84 aprovada em primeira leitura pelo Parlamento Europeu.

Alteração 245
Avril Doyle

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 11

Posição comum do Conselho Alteração

R 11 Utilização de resíduos obtidos a 
partir de qualquer uma das operações 
enumeradas de R 1 a R 10

R 11 Valorização de energia de gás de 
aterro

Or. en

(Reproduz essencialmente a formulação da alteração 85, aprovada em primeira leitura, em 
13 de Fevereiro de 2007- JO C 287 E de 29.11.2007, p. 136)

Justificação

Os aterros modernos, especialmente concebidos, podem constituir efectivos biogeradores 
através da conversão de gás de aterro em energia. Cumpre incentivar a optimização desta 
forma de valorização energética através do reconhecimento no quadro da presente directiva. 
Ainda que as tecnologias modernas permitam alcançar a maior parte dos objectivos na 
gestão do gás, a transformação do gás de aterro em energia proporciona a vantagem 
suplementar de substituir os combustíveis fósseis não renováveis que deveriam ser utilizados 
para produzir de outra forma o mesmo volume de energia.
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Alteração 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posição comum do Conselho
Anexo II, Ponto R 12

Posição comum do Conselho Alteração

Se não houver outro código R adequado, 
este pode incluir operações preliminares 
anteriores à valorização, incluindo o pré-
processamento, tais como o 
desmantelamento, a triagem, a trituração, a 
compactação, a peletização, a secagem, a 
fragmentação, o acondicionamento, a 
reembalagem, a separação e a mistura antes 
de qualquer uma das operações 
enumeradas de R 1 a R 11.

Se não houver outro código R adequado, 
este pode incluir operações preliminares 
anteriores à valorização, incluindo o pré-
processamento, tais como o 
desmantelamento, a triagem, a trituração, a 
compactação, a peletização, a secagem, a 
fragmentação, o acondicionamento, a 
reembalagem, a separação e a mistura antes 
de qualquer uma das operações 
enumeradas de R 1 a R 11. Para esse 
efeito, a realização de semelhante 
operação deve ser, à partida, uma certeza, 
e não apenas uma possibilidade.

Or. en

Justificação

Esta nova nota de rodapé, aditada pelo Conselho, deve ser clarificada, a fim de garantir que 
as operações preparatórias (enumeradas no Anexo II) são destinadas à valorização.

Alteração 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posição comum do Conselho
Anexo II– ponto R 12 – nota de rodapé 3

Posição comum do Conselho Alteração

**** Se não houver outro código R 
adequado, este pode incluir operações 
preliminares anteriores à valorização, 
incluindo o pré-processamento, tais como o 
desmantelamento, a triagem, a trituração, a 
compactação, a peletização, a secagem, a 
fragmentação, o acondicionamento, a 

**** Se não houver outro código R 
adequado, este pode incluir a preparação 
anterior à valorização, incluindo o pré-
processamento, tais como a desmontagem, 
a triagem, a trituração, a compactação, a 
peletização, a secagem, a desintegração a 
seco, o acondicionamento, o 
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reembalagem, a separação e a mistura 
antes de qualquer uma das operações 
enumeradas de R 1 a R 11.

reacondicionamento, a separação e a 
mistura, tendo em vista a submeter os 
resíduos a uma das operações enumeradas 
de R1 a R11. Para este efeito, a utilização 
de um tal procedimento não deve 
constituir apenas uma possibilidade mas 
uma certeza desde o início.

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 

Alteração 248
Horst Schnellhardt

Posição comum do Conselho
Anexo II – ponto R 13-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

R13-A. Utilização de resíduos para fins de 
construção, técnicos, de segurança ou 
ecológicos, para os quais teriam sido 
utilizados outros materiais

Or. de

Justificação

A presente alteração foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 86). No 
sentido de uma utilização sustentável dos recursos, a lista das operações de valorização que 
figura no Anexo II B deveria ser actualizada, tendo em conta a recente jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu, bem como a evolução técnica. 
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