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PR_COD_2am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho  relativa à gestão dos resíduos de indústrias 
extractivas e que altera a Directiva 2004/35/CE
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (16075/04 – C6-0000/2004),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2003)0319)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 8

(8) As disposições da presente directiva 
não deverão, portanto, aplicar--se aos 
fluxos de resíduos que, embora produzidos 
durante a extracção mineira ou as 
operações de tratamento, não estejam 
directamente ligados aos processos 
extractivo ou de tratamento, tais como 
resíduos alimentares, óleos usados, 
veículos em fim de vida, pilhas e 
acumuladores usados. A gestão desses 
resíduos deverá ficar sujeita ao disposto na 
Directiva 75/442/CEE ou da Directiva 

(8) As disposições da presente directiva 
não deverão, portanto, aplicar--se aos 
fluxos de resíduos que, embora produzidos 
durante a extracção mineira ou as 
operações de tratamento, não estejam 
directamente ligados aos processos 
extractivo ou de tratamento, tais como 
resíduos alimentares, óleos usados, 
veículos em fim de vida, pilhas e 
acumuladores usados. A gestão desses 
resíduos deverá ficar sujeita ao disposto na 
Directiva 75/442/CEE ou da Directiva 

  
1 Textos Aprovados, P5_TAPROV(2004)0240.
2 Ainda não publicada em JO.



PE 357.661v01-00 6/27 PR\564271PT.doc

PT

1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril 
de 1999, relativa à deposição de resíduos 
em aterros, ou a qualquer outra legislação 
comunitária relevante, tal como no caso 
dos resíduos produzidos num sítio de 
prospecção, extracção ou tratamento e 
transportados depois para um local que 
não seja uma instalação para resíduos de 
indústrias na acepção da presente 
directiva.

1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril 
de 1999, relativa à deposição de resíduos 
em aterros, ou a qualquer outra legislação 
comunitária relevante.

Justificação

Para ser compatível com o artigo 2º, que não autoriza uma tal excepção.

Alteração 2
Considerando 9

(9) A presente directiva também não 
deverá aplicar-se aos resíduos resultantes 
da prospecção, extracção e tratamento ao 
largo de recursos minerais, ou à injecção 
de água e à reinjecção de águas 
subterrâneas bombeadas, enquanto aos 
resíduos inertes, aos resíduos não perigosos 
resultantes da prospecção, aos solos não 
poluídos e aos resíduos resultantes da 
extracção, tratamento e armazenagem de 
turfa só deve ser aplicado um conjunto 
reduzido de requisitos, em virtude dos 
menores riscos ambientais que lhe estão 
associados. Relativamente aos resíduos 
não inertes não perigosos, os Estados-
-Membros poderão reduzir ou suprimir 
certos requisitos. Todavia, essas isenções 
não deverão aplicar-se às instalações de 
resíduos da Categoria A.

(9) A presente directiva também não 
deverá aplicar-se aos resíduos resultantes 
da prospecção, extracção e tratamento ao 
largo de recursos minerais, ou à injecção 
de água e à reinjecção de águas 
subterrâneas bombeadas, enquanto aos 
resíduos inertes, aos resíduos não perigosos 
resultantes da prospecção, aos solos não 
poluídos e aos resíduos resultantes da 
extracção, tratamento e armazenagem de 
turfa só deve ser aplicado um conjunto 
reduzido de requisitos, em virtude dos 
menores riscos ambientais que lhe estão 
associados. 

Justificação

Para ser compatível com as alterações ao artigo 2º.

Alteração 3
Considerando 11
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(11) Nos termos da Directiva 75/442/CEE, 
e dos artigos 31.º e 32.º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom), o objectivo 
de gestão de resíduos gerados pela 
extracção de materiais utilizados pelas 
suas propriedades radioactivas deverá 
garantir a protecção dos trabalhadores, 
do público e do ambiente contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes. A presente directiva não é 
aplicável à gestão desses resíduos quando 
já estejam abrangidos por legislação 
baseada no Tratado Euratom.

Suprimido.

Justificação

Já se esclarece no considerando 10 a situação dos resíduos radioactivos.

Alteração 4
Considerando 23

(23) É necessário estabelecer 
procedimentos de monitorização durante o 
funcionamento e após o encerramento das 
instalações de resíduos. Deverá prever-se 
um período de monitorização e controlo 
após o encerramento das instalações de 
resíduos da Categoria A, proporcional ao 
risco que a instalação em causa coloca, de 
forma análoga à requerida na 
Directiva 1999/31/CE.

(23) É necessário estabelecer 
procedimentos de monitorização durante o 
funcionamento e após o encerramento das 
instalações de resíduos. 

Justificação

Não existe uma solução de "abandono" depois do encerramento de uma instalação de 
resíduos de indústrias extractivas. A directiva prevê regras claras para o período após o 
encerramento que se aplicam a todas as instalações de resíduos (veja-se o artigo 12º) . 

Alteração 5
Considerando 26

(26) O operador de uma instalação de 
resíduos de indústrias extractivas deverá 
constituir uma garantia financeira ou uma 

(26) O operador de uma instalação de 
resíduos de indústrias extractivas deverá 
constituir uma garantia financeira ou uma 
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garantia equivalente, nos termos a definir 
pelos Estados-Membros, que assegure o 
cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes da licença, incluindo as 
relativas ao encerramento e ao período 
posterior ao encerramento do sítio. A 
garantia financeira deverá ser suficiente 
para cobrir o custo da reabilitação do sítio
por um terceiro independente com as 
qualificações adequadas. É também 
necessário que a garantia seja 
providenciada antes do início das 
operações de deposição na instalação de 
resíduos e que seja ajustada 
periodicamente. Por outro lado, de acordo 
com o princípio do poluidor-pagador e nos 
termos da Directiva 2004/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de Abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos 
ambientais, é importante clarificar que os 
operadores de instalações de resíduos das 
indústrias extractivas estão sujeitos a uma 
responsabilização adequada pelos danos ou 
iminência de danos ambientais causados 
pelas suas actividades.

garantia equivalente, nos termos a definir 
pelos Estados-Membros, que assegure o 
cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes da licença, incluindo as 
relativas ao encerramento e ao período 
posterior ao encerramento do sítio. A 
garantia financeira deverá ser suficiente 
para cobrir o custo da reabilitação do 
terreno afectado por uma instalação de 
resíduos por um terceiro independente com 
as qualificações adequadas. É também 
necessário que a garantia seja 
providenciada antes do início das 
operações de deposição na instalação de 
resíduos e que seja ajustada 
periodicamente. Por outro lado, de acordo 
com o princípio do poluidor-pagador e nos 
termos da Directiva 2004/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de Abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos 
ambientais, é importante clarificar que os 
operadores de instalações de resíduos das 
indústrias extractivas estão sujeitos a uma 
responsabilização adequada pelos danos ou 
iminência de danos ambientais causados 
pelas suas actividades.

Justificação

A definição de "reabilitação" constante do texto do Conselho torna perfeitamente claro que 
consiste no "tratamento do terreno afectado por uma instalação de resíduos". Esta alteração 
é necessária para que a garantia abranja a reabilitação de todo o terreno afectado por uma 
instalação de resíduos, como acontecia na proposta original da Comissão. 

Alteração 6
Considerando 31

(31) É necessário que os Estados-Membros 
assegurem que seja realizado um inventário 
das instalações de resíduos encerradas
que se situam no seu território que causem 
impactos ambientais negativos graves ou 
que sejam susceptíveis de se tornar, a 
curto ou médio prazo, numa ameaça 

(31) É necessário que os Estados-Membros 
assegurem que seja realizado um inventário 
dos sítios que se situam no seu território 
dado que tais sítios envolvem 
frequentemente elevados riscos 
ambientais. Os Estados-Membros e a 
Comunidade são responsáveis pela 
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grava para a saúde humana ou para o 
ambiente.

reabilitação dos sítios abandonados 
susceptíveis de causar impactos 
ambientais negativos graves. Deveria, 
portanto, ser possível recorrer aos Fundos 
Estruturais e a outros financiamentos 
comunitários pertinentes para elaborar 
inventários e adoptar medidas para 
reabilitar essas instalações.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 6 da primeira leitura. Não existe actualmente informação 
fidedigna a nível da UE acerca do número e localização de instalações de resíduos 
encerradas/abandonadas. A ausência de procedimentos correctos de encerramento, se é que 
eles existem, na altura do encerramento faz com que as instalações de resíduos já encerradas 
ou abandonadas sejam uma herança do passado que nunca foi resolvida, verdadeiras 
"bombas de relógio", com o risco da ocorrência de acidentes a acrescentar-se à poluição 
quotidiana. Além disso, se não se resolver o problema dos sítios de resíduos das indústrias 
extractivas encerrados/abandonados, será impossível alcançar, até 2015, o objectivo de 
"evitar a continuação da degradação" da qualidade da água e de um "bom estado ecológico 
e químico" de todas as águas previsto pela Directiva-Quadro "Água", para os quais esta 
directiva poderá contribuir.

Alteração 7
Artigo 1, nº 1 bis (novo)

1 bis. Tendo em vista a aplicação coerente 
do artigo 6° do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, as exigências em 
matéria de protecção do ambiente devem 
ser integradas na execução das políticas e 
acções da Comunidade tendo em vista 
promover o desenvolvimento sustentável.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 9 da primeira leitura.

Alteração 8
Artigo 2, nº 3, parágrafo 1

3. Os resíduos inertes e o solo não poluído 
resultantes da prospecção, extracção, 

3. Os resíduos inertes e o solo não poluído 
resultantes da prospecção, extracção, 
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tratamento e armazenagem de recursos 
minerais e da exploração de pedreiras e os 
resíduos resultantes da extracção, 
tratamento e armazenagem de turfa, não 
estão sujeitos aos artigos 7.º e 8.º, n.ºs 1 e 3 
do artigo 11.º, 12.º, n.º 5 do artigo 13.º, 14.º 
e 16.º , a menos que sejam depositados 
numa instalação de resíduos da 
categoria A.

tratamento e armazenagem de recursos 
minerais e da exploração de pedreiras e os 
resíduos resultantes da extracção, 
tratamento e armazenagem de turfa, não 
estão sujeitos aos n.ºs 1 e 3 do artigo 11.º, 
n.º 5 do artigo 13.º, 14.º e 16.º , a menos 
que sejam depositados numa instalação de 
resíduos da categoria A.

Justificação

Os resíduos inertes podem não ser "perigosos" em termos químicos, ou seja, podem não ser 
directamente venenosos/tóxicos. No entanto, este tipo de resíduos pode muito facilmente 
causar a morte de seres humanos por sufocação, o mesmo acontecendo à fauna e flora de 
água doce. A natureza do seu impacto é determinada sobretudo pelos volumes produzidos e 
os resíduos inertes não perigosos constituem a grande maioria dos resíduos produzidos na 
UE. Paralelamente, o solo não poluído passa por vezes por processos de fermentação que 
podem produzir lixiviados ácidos. Esta alteração volta a lançar a ideia da primeira leitura de 
que este tipo de resíduos deve ser regulamentado por um número restrito de artigos.

Alteração 9
Artigo 2, nº 3, parágrafo 2

A autoridade competente pode reduzir ou 
suprimir os requisitos para o depósito de 
resíduos não perigosos provenientes da 
prospecção de recursos minerais, excepto 
óleos e evaporitos que não sejam gesso 
nem anidrite, bem como para o depósito de 
solo não poluído e de resíduos resultantes 
da extracção, tratamento e armazenagem 
de turfa, desde que se certifique do 
cumprimento do disposto no artigo 4.º.

A autoridade competente pode reduzir ou 
suprimir os requisitos para o depósito de 
resíduos não perigosos provenientes da 
prospecção de recursos minerais, excepto 
óleos e evaporitos que não sejam gesso 
nem anidrite, bem como para o depósito de 
resíduos resultantes da extracção, 
tratamento e armazenagem de turfa, desde 
que se certifique do cumprimento do 
disposto no artigo 4.º e que não estejam 
depositados em instalações de resíduos da 
Categoria A.

Justificação

Não devem aceitar-se derrogações ao cumprimento dos requisitos quando os resíduos 
estiverem armazenados em instalações de resíduos da Categoria A. O solo não poluído passa 
por vezes por processos de fermentação que podem produzir lixiviados ácidos.
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Alteração 10
Artigo 2, nº 3, parágrafo 3

Os Estados-Membros podem reduzir ou 
suprimir os requisitos previstos no n.º 3 do 
artigo 11.º, nos n.ºs 5 e 6 do artigo 12.º, no 
n.º 5 do artigo 13.º e nos artigos 14.º e 16.º 
para os resíduos não inertes não 
perigosos, a menos que estes sejam 
depositados numa instalação de resíduos 
da categoria A.

Suprimido.

Justificação

Esta “nova” classe de resíduos não inertes não perigosos carece de base científica. Um erro 
numa instalação que contenha estes chamados resíduos não perigosos pode ter um impacto 
físico, sufocar e matar seres humanos (268 pessoas morreram em Stava (Itália) em 1985 num 
acidente numa bacia de rejeitos de fluorina), bem como plantas e animais aquáticos. Além 
disso, estes resíduos – sendo "não inertes" - dissolvem-se na água e podem alterar a química 
do ambiente aquático, facilitando, por exemplo, a libertação de substâncias "perigosas" 
(como o chumbo e o zinco). Por conseguinte, as instalações que armazenam estes resíduos 
não devem ficar isentas do cumprimento dos requisitos respeitantes às medidas a tomar após 
controlo ou no período após o encerramento, nem da obrigação de garantia financeira.

Alteração 11
Artigo 3, alínea 8

8) "Tratamento", um processo (ou 
combinação de processos) mecânico, 
físico, biológico, térmico ou químico, que 
vise extrair a fracção mineral de recursos 
minerais, incluindo da exploração de 
pedreiras, tendo em vista a alteração de 
granulometria, a classificação, a separação 
e a lixiviação, bem como o 
reprocessamento de resíduos anteriormente 
rejeitados, mas excluindo a fundição, os 
processos térmicos de fabrico e/ou as 
operações metalúrgicas;

8) "Tratamento", um processo (ou 
combinação de processos) mecânico, 
físico, biológico, térmico ou químico, que 
vise extrair a fracção mineral de recursos 
minerais, incluindo da exploração de 
pedreiras, tendo em vista a alteração de 
granulometria, a classificação, a separação 
e a lixiviação, bem como o 
reprocessamento de resíduos anteriormente 
rejeitados, mas excluindo a fundição, os 
processos térmicos de fabrico que não a 
incineração de calcário e/ou as operações 
metalúrgicas;

Justificação

Na sua primeira leitura (alteração 17) o Parlamento Europeu apoiou por ampla maioria a 
inclusão do tratamento térmico. A posição comum exclui, sem distinção, todos os processos 
de tratamento térmico. A inclusão dos resíduos calcários resultantes da incineração de rocha 
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calcária oferece maiores benefícios ambientais: os resíduos calcários serão geridos na 
pedreira, nos termos desta directiva. Por exemplo, o operador com um plano detalhado de 
gestão e controlo de resíduos dispõe de potencial de reciclagem de resíduos de pedra 
calcária: estabilidade dos montes, segurança da superfície das bancadas e saídas comerciais 
agrícolas para a rocha calcária não queimada ou excessivamente queimada.

Alteração 12
Artigo 3, alínea 15

15) "Instalação de resíduos", qualquer 
superfície designada para a acumulação ou 
depósito de resíduos de extracção sólidos, 
líquidos, em solução ou em suspensão, 
durante os seguintes prazos:

15) "Instalação de resíduos", qualquer 
superfície designada para a acumulação ou 
depósito de resíduos de extracção sólidos, 
líquidos, em solução ou em suspensão, e 
que se considera que incluem as barragens 
e outras estruturas que sirvam para fins de 
contenção, retenção ou confinamento, ou
que sirvam de apoio a essas instalações, 
bem como, entre outras, as escombreiras e 
as bacias, mas excluídos os vazios de 
escavação em que sejam repostos resíduos 
depois da extracção do mineral para fins de 
reabilitação e de construção;

– sem prazo, para as instalações de 
resíduos da Categoria A e as instalações 
de resíduos caracterizados como perigosos 
no plano de gestão dos resíduos;
– um prazo de mais de seis meses, para as 
instalações de resíduos perigosos gerados 
de forma imprevista;
– um prazo de mais de um ano, para as 
instalações de resíduos não inertes não 
perigosos;
– um prazo de mais de três anos, para as 
instalações destinadas a solo não poluído, 
resíduos de prospecção não perigosos, 
resíduos resultantes da extracção, 
tratamento e armazenagem de turfa e 
resíduos inertes.
Considera-se que essas instalações 
incluem as barragens e outras estruturas 
que sirvam para fins de contenção, 
retenção ou confinamento, ou que sirvam 
de apoio a essas instalações, bem como, 
entre outras, as escombreiras e as bacias, 
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mas excluídos os vazios de escavação em 
que sejam repostos resíduos depois da 
extracção do mineral para fins de 
reabilitação e de construção;

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 21 da primeira leitura. Todos os prazos ligados aos
depósitos de resíduos incluídos na definição de instalação de resíduos devem ser abolidos. 
Devido aos elevados volumes de resíduos das indústrias extractivas produzidos nalguns casos 
e/ou ao impacto ecológico e químico sobre os ecossistemas de água doce, pode haver 
consequências graves para a saúde humana e o ambiente, mesmo em prazos inferiores a um 
ano. Por exemplo, os problemas de estabilidade dos resíduos inertes, que podem conduzir a 
uma falha acidental e causar a morte de pessoas, não podem ficar a aguardar solução 
durante 3 anos, como o Conselho propõe agora.

Alteração 13
Artigo 3, alínea 20)

20) "Reabilitação", o tratamento do terreno 
afectado por uma instalação de resíduos, de 
modo a repô-lo num estado satisfatório, em 
especial no respeitante à qualidade do solo, 
à vida selvagem, aos habitats naturais, aos 
sistemas de água doce, à paisagem e à 
utilização proveitosa adequada;

20) "Reabilitação", o tratamento do terreno 
afectado por uma instalação de resíduos, de 
modo a repô-lo num estado satisfatório, em 
especial no respeitante à qualidade do solo 
(tendo em conta, em particular, a sua 
composição e estrutura), à vida selvagem, 
aos habitats naturais, aos sistemas de água 
doce, à paisagem e à utilização proveitosa 
adequada a fim de restabelecer, pelo 
menos, as condições anteriores;

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 22 da primeira leitura (ligeiramente alterada). A 
modificação supra é necessária para permitir a aplicação de práticas actuais que são mais 
ambiciosas do que aquilo que o termo "reabilitação" abarca neste momento, ou seja, uma 
reabilitação que acaba por conferir um valor acrescentado relativamente à situação no sítio 
original.

Alteração 14
Artigo 5, nº 2, alínea a), subalínea i)

i) da gestão de resíduos na fase de projecto 
e na escolha do método a utilizar para a 
extracção e tratamento dos minerais;

i) das opções em matéria de gestão de 
resíduos na fase de projecto e na escolha 
do método a utilizar para a extracção e 
tratamento dos minerais;
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Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 26 da primeira leitura. A tomada de decisões (e sua 
justificação) em matéria de opções/métodos deverá pressupor a garantia de prevenção ou 
redução da produção de resíduos e da sua perigosidade.

Alteração 15
Artigo 5, nº 2, alínea c)

c) Garantir a eliminação segura dos 
resíduos de extracção a curto e a longo 
prazo, tendo particularmente em conta, 
durante a fase de projecto, a gestão durante 
o funcionamento e após o encerramento da 
instalação de resíduos e optando por um 
projecto que requeira pouca e, em última 
instância, nenhuma monitorização, 
controlo e gestão da instalação de resíduos 
após o seu encerramento.

c) Garantir a eliminação segura dos 
resíduos de extracção a curto e a longo 
prazo, tendo particularmente em conta, 
durante a fase de projecto, a gestão durante 
o funcionamento e após o encerramento da 
instalação de resíduos e optando por um 
projecto que requeira pouca e, em última 
instância, nenhuma monitorização, 
controlo e gestão da instalação de resíduos 
após o seu encerramento, a fim de prevenir 
ou, pelo menos, minimizar quaisquer 
efeitos negativos a longo prazo, 
imputáveis à fuga, da instalação, de 
poluentes transportados pelo ar ou pela 
água, bem como garantir a estabilidade 
geotécnica a longo prazo de quaisquer 
barragens ou escombreiras que surjam 
acima da superfície do solo preexistente.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 29 da primeira leitura.

Alteração 16
Artigo 5, nº 3, alínea g)

g) Medidas destinadas a evitar ou a 
minimizar a deterioração do estado das 
águas e a poluição da atmosfera e dos 
solos, em aplicação do artigo 13.º.

g) Medidas destinadas a evitar a 
deterioração do estado das águas e a 
poluição da atmosfera e dos solos, em 
aplicação do artigo 13.º.

Justificação

Esta disposição é necessária para cumprir um dos objectivos da Directiva-Quadro da União 
Europeia relativa à política da água, que tem que ver com a "prevenção" e não com a 
"minimização" da deterioração do estado das águas (compare-se com a primeira proposta da 
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Comissão).

Alteração 17
Artigo 5, nº 3, parágrafo 2

O plano de gestão de resíduos deve conter 
informações suficientes para que a 
autoridade competente possa avaliar a 
capacidade do operador para cumprir os 
objectivos do plano referidos no n.º 2 e as 
suas obrigações ao abrigo da presente 
directiva.

O plano de gestão de resíduos deve conter 
informações suficientes para que a 
autoridade competente possa avaliar a 
capacidade do operador para cumprir os 
objectivos do plano referidos no n.º 2 e as 
suas obrigações ao abrigo da presente 
directiva. O plano deve, nomeadamente, 
apresentar uma justificação quanto ao 
modo como a opção e o método 
escolhidos, nos termos da subalínea i) da 
alínea a) do nº 2, satisfazem os objectivos 
do plano de gestão de resíduos 
estabelecidos na alínea a) do nº 2 .

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 34 da primeira leitura. A tomada de decisões (e sua 
justificação) em matéria de opções/métodos deverá pressupor a garantia de prevenção ou 
redução da produção de resíduos e da sua perigosidade.

Alteração 18
Artigo 7, nº 2, alínea b) bis (nova)

b bis) O tipo de mineral ou minerais 
extraídos e a natureza de qualquer 
terreno detrítico e/ou minerais de ganga 
que serão deslocados no decurso das 
operações de extracção;

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 34 da primeira leitura. O  pedido deve conter também 
informações sobre o mineral extraído e o terreno detrítico, uma vez que os riscos e as 
medidas de precaução a tomar dependem em grande medida desta informação. 

Alteração 19
Artigo 10, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que, 1. Os Estados-Membros assegurarão que, 
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ao repor, para fins de reabilitação e de 
construção, resíduos de extracção nos 
vazios de escavação resultantes da 
extracção, quer à superfície quer 
subterrânea, o operador tome medidas 
apropriadas para:

ao repor, para fins de reabilitação e de 
construção, resíduos de extracção e outro 
material extraído nos vazios de escavação 
resultantes da extracção, quer à superfície 
quer subterrânea, o operador tome medidas 
apropriadas para:

1) Garantir a estabilidade dos resíduos de 
extracção em conformidade, com as 
necessárias adaptações, com o n.º 2 do 
artigo 11.º;

1) Garantir a estabilidade dos resíduos de 
extracção e dos vazios subterrâneos
em conformidade, com as necessárias 
adaptações, com o n.º 2 do artigo 11.º;

2) Evitar a poluição do solo, das águas 
superficiais e das águas subterrâneas em 
conformidade, com as necessárias 
adaptações, com os n.ºs 1 e 3 do 
artigo 13.º;

2) Evitar a poluição do solo, das águas 
superficiais e das águas subterrâneas em 
conformidade, com as necessárias 
adaptações, com os n.ºs 1, 3 e 4 bis do 
artigo 13.º;

3) Garantir a monitorização dos resíduos 
de extracção, nos termos, com as 
necessárias adaptações, dos n.ºs 4 e 5 do 
artigo 12.º.

3) Garantir a monitorização dos resíduos 
de extracção e dos vazios subterrâneos, 
nos termos, com as necessárias adaptações, 
dos n.ºs 4 e 5 do artigo 12.º.

Justificação

Voltam a apresentar-se as alterações 42, 43, 44 e 45 da primeira leitura (a escolha das 
palavras "material extraído" proporciona maior certeza jurídica). A estabilidade dos 
resíduos não pode ser garantida se o vazio subterrâneo não for estabilizado também. A 
manutenção e o controlo dos resíduos para garantir a estabilidade física e química não são 
possíveis se o vazio subterrâneo (o maior factor potencial de poluição das águas) não for 
também vigiado.

Alteração 20
Artigo 11, nº 2, alínea a)

a) A instalação de resíduos tenha uma 
localização adequada, atendendo, em 
especial, a factores geológicos, 
hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos e 
geotécnicos, e tenha sido concebida de 
modo a satisfazer as condições necessárias 
para prevenir, numa perspectiva de curto e 
de longo prazo, a poluição do solo, da 
atmosfera e das águas subterrâneas e 
superficiais, tendo especialmente em conta 
as Directivas 76/464/CEE , 80/68/CEE
e 2000/60/CE, e para garantir uma recolha 
eficiente das águas contaminadas e dos 

a) A instalação de resíduos tenha uma 
localização adequada, atendendo, em 
especial, às obrigações comunitárias ou 
nacionais no que se refere a áreas 
protegidas, a factores geológicos, 
hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos e 
geotécnicos, e tenha sido concebida de 
modo a satisfazer as condições necessárias 
para prevenir, numa perspectiva de curto e 
de longo prazo, a poluição do solo, da 
atmosfera e das águas subterrâneas e 
superficiais, tendo especialmente em conta 
as Directivas 76/464/CEE , 80/68/CEE
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lixiviados, de acordo com o previsto na 
licença, e reduzir, tanto quanto 
tecnicamente possível e economicamente 
viável, a erosão causada pelas águas e pelo 
vento;

e 2000/60/CE, e para garantir uma recolha 
eficiente das águas contaminadas e dos 
lixiviados, de acordo com o previsto na 
licença, e reduzir, tanto quanto 
tecnicamente possível e economicamente 
viável, a erosão causada pelas águas e pelo 
vento;

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 46 da primeira leitura. As obrigações comunitárias em 
matéria de conservação de habitats e espécies têm implicações a nível da utilização dos 
solos, pelo que devem ser tidas em consideração aquando da localização de uma instalação 
de resíduos. Note-se que o presente número se refere a "instalações de resíduos" e não 
propriamente às "actividades de extracção", cuja localização seria igualmente afectada pela 
presença de minérios, etc.

Alteração 21
Artigo 11, nº 2, alínea c) bis (nova)

d)  Existam disposições adequadas para a 
validação independente do projecto, da 
localização e da construção da instalação 
de resíduos por um perito que não esteja 
ao serviço da empresa que explora essa 
instalação antes do início da operação e 
que os relatórios das validações 
independentes sejam transmitidos à 
autoridade competente, que, de seguida, 
os utilizará para a aprovação do projecto, 
da localização e da construção da 
instalação de resíduos;

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 48 da primeira leitura. A inspecção externa e independente
comunicada directamente à autoridade competente constitui a chave para garantir a 
segurança das instalações de resíduos.

Alteração 22
Artigo 12, nº 5, alínea b) bis (nova)

b bis) A criação, sempre que necessária, 
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de instalações para o tratamento passivo 
ou activo da água, a fim de evitar a 
migração de lixiviados contaminados da 
instalação para as águas subterrâneas ou 
de superfície contíguas.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 55 da primeira leitura. Esta disposição apenas diz respeito 
à estabilidade física e à prevenção da erosão causada por um escoamento excessivo. Na 
maior parte dos casos, importará ter também em consideração a qualidade da água, pelo que 
se revelam com frequência necessários tratamentos passivos ou activos para o efeito.

Alteração 23
Artigo 12, nº 6, parágrafo 3

Nos casos e com uma frequência a definir 
pela autoridade competente, o operador 
comunicará todos os resultados das acções 
de monitorização às autoridades 
competentes, sob a forma de dados 
agregados, de modo a demonstrar a 
observância das condições de 
licenciamento e a melhorar o conhecimento 
do comportamento dos resíduos e da 
instalação de resíduos.

Nos casos e com uma frequência a definir 
pela autoridade competente e, em todo o 
caso, pelo menos uma vez por ano, 
o operador comunicará todos os resultados 
das acções de monitorização às autoridades 
competentes, sob a forma de dados 
agregados, de modo a demonstrar a 
observância das condições de 
licenciamento e a melhorar o conhecimento 
do comportamento dos resíduos e da 
instalação de resíduos.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 56 da primeira leitura. Não carece de justificação.

Alteração 24
Artigo 13, nº 1, parágrafo 1

1. A autoridade competente deve certificar-
-se de que o operador tomou as medidas 
necessárias para:

1. A autoridade competente deve certificar-
-se de que o operador tomou as medidas 
necessárias para respeitar as normas 
ambientais comunitárias e, em particular, 
evitar, nos termos da Directiva 
2000/60/CE, a deterioração do actual 
estado da água, para, nomeadamente:
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Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 58 da primeira leitura.

Alteração 25
Artigo 13, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) Recolher as águas e os lixiviados 
contaminados;

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 61 da primeira leitura.

Alteração 26
Artigo 13, nº 4 bis) (novo)

4 bis. No caso dos vazios subterrâneos, 
incluindo as escavações e os vazios de 
superfície objecto de enchimento, que 
podem ser inundados depois do 
encerramento, o operador tomará as 
medidas necessárias para evitar a 
deterioração do estado da água e a 
poluição do solo e facultará à autoridade 
competente, pelo menos seis meses antes 
de cessar a desidratação dos vazios 
subterrâneos, as seguintes informações:

a) A disposição dos vazios subterrâneos, 
assinalando claramente os que poderão 
ser inundados depois de terminada a 
desidratação, acompanhada de 
pormenores de natureza geológica;

b) Um levantamento sumário da 
quantidade e qualidade da água 
encontrada nos vazios subterrâneos no 
decurso, pelo menos, dos últimos dois 
anos de actividade;

c) Previsões relativamente ao impacto, 
incluindo a localização e a quantidade, de 
futuras descargas poluentes dos vazios 
subterrâneos para as águas subterrâneas 



PE 357.661v01-00 20/27 PR\564271PT.doc

PT

e de superfície, assim como os planos de 
redução e reparação de tais descargas; 

d) Propostas relativas ao controlo do 
processo de inundação dos vazios 
subterrâneos, a fim de garantir um alerta 
precoce em caso de necessidade de 
medidas de redução.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 65 da primeira leitura. Em termos de volume, a UE tem 
muitos mais problemas de poluição decorrente dos vazios subterrâneos de minas 
abandonados do que dos resíduos das indústrias extractivas. Esta situação não será nunca 
devidamente tratada enquanto cada Estados-Membro for livre de enfrentar ou de ignorar o 
problema. Por conseguinte, os vazios subterrâneos devem ser igualmente sujeitos a controlos. 
As disposições referentes à poluição dos vazios subterrâneos de minas não são onerosas (o 
Reino Unido, por exemplo, já as integrou na sua legislação, estando em vigor desde há 5 
anos sem grandes encargos ou inconvenientes para a indústria, mas com assinaláveis 
benefícios para as autoridades reguladoras). 

Alteração 27
Artigo 14, nº 1, parágrafo 1

1. Antes do início de qualquer operação 
que envolva a acumulação ou deposição de 
resíduos da extracção numa instalação de 
resíduos, a autoridade competente exigirá a 
constituição de uma garantia financeira, 
(p. ex. sob a forma de um depósito 
financeiro, incluindo fundos de garantia 
mútua sectoriais) ou equivalente, em 
termos a definir pelos Estados-Membros, 
que assegure:

1. Antes do início de qualquer operação 
que envolva a acumulação ou deposição de 
resíduos da extracção numa instalação de 
resíduos, a autoridade competente exigirá a 
constituição de uma garantia financeira, 
(p. ex. sob a forma de um depósito 
financeiro ou equivalente, incluindo 
fundos de garantia mútua sectoriais) ou 
equivalente, em termos a definir pelos 
Estados-Membros e a aprovar pela 
Comissão, que assegure:

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 66 da primeira leitura.

Alteração 28
Artigo 14, nº 1, alínea b)

b) A rápida disponibilidade, a todo o 
momento, de fundos para a reabilitação do 

b) A rápida disponibilidade, a todo o 
momento, de fundos para a reabilitação do 



PR\564271PT.doc 21/27 PE 357.661v01-00

PT

sítio. sítio e dos terrenos afectados pela 
instalação de resíduos.

Justificação

A definição de "reabilitação" constante do texto do Conselho torna perfeitamente claro que 
consiste no "tratamento do terreno afectado por uma instalação de resíduos". Esta alteração 
é necessária para que a garantia abranja a reabilitação de todo o terreno afectado por uma 
instalação de resíduos, como acontecia na proposta original da Comissão.

Alteração 29
Artigo 14, nº 3

3. O montante da garantia será 
devidamente ajustado em função dos 
trabalhos de reabilitação que for necessário 
efectuar na instalação de resíduos.

3. O montante da garantia será ajustado 
periodicamente em função dos trabalhos 
de reabilitação que for necessário efectuar 
na instalação de resíduos e nos terrenos 
afectados pela instalação de resíduos.

Justificação

Repõe-se o texto original da Comissão. A definição de "reabilitação" constante do texto do 
Conselho torna perfeitamente claro que consiste no "tratamento do terreno afectado por uma 
instalação de resíduos". Esta alteração é necessária para que a garantia abranja a 
reabilitação de todo o terreno afectado por uma instalação de resíduos, como acontecia na 
proposta original da Comissão.

Alteração 30
Artigo 20

Inventário das instalações de resíduos 
encerradas

Inventário dos sítios encerrados

Os Estados-Membros assegurarão que seja 
realizado, e periodicamente actualizado,
um inventário das instalações de resíduos 
encerradas, incluindo as instalações 
abandonadas, situadas no seu território 
que causem impactos ambientais 
negativos graves ou sejam susceptíveis de 
se tornar, a curto ou médio prazo, numa 
ameaça grave para a saúde humana ou 
para o ambiente. Tal inventário, que deve 
ser acessível ao público, deverá ser 
efectuado no prazo de quatro anos a 
contar de … , tendo em conta as 

Os Estados-Membros assegurarão que:
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metodologias referidas no artigo 21.º, se 
disponíveis.

1. No prazo de três anos a contar da data 
de entrada em vigor da presente directiva, 
seja realizado um inventário dos sítios 
encerrados (incluindo as instalações 
desafectadas) situados no seu território.
Tal inventário, que deve ser acessível ao 
público, deverá conter, pelo menos, 
informações sobre os seguintes 
elementos:
a) A localização do sítio com a indicação 
das referências geográficas;
b) O tipo de minério ou minérios 
anteriormente extraídos;
c) Os tipos de resíduos existentes no local;
d) A estabilidade física e química do local;
e) A presença eventual de fenómenos de 
drenagem ácida ou alcalina, ou de 
concentração de metais;
f) As condições ambientais do local, com 
destaque para a qualidade do solo, as 
águas de superfície e respectivas bacias de 
recepção, incluindo as sub-bacias 
hidrográficas e as águas subterrâneas;
2. Os locais enumerados no inventário 
referido no ponto anterior sejam 
classificados de acordo com o grau de 
impacto na saúde humana e no ambiente. 
O nível superior do inventário deverá, por 
conseguinte, incluir as instalações de 
resíduos encerradas que causem impactos 
ambientais negativos graves ou 
susceptíveis de se tornarem, num futuro 
próximo, uma ameaça grave para a saúde 
humana, o ambiente e/ou os bens. O nível 
inferior do inventário incluirá as 
instalações de resíduos sem impactos 
ambientais negativos significativos e 
insusceptíveis de se tornarem, no futuro, 
uma ameaça grave para a saúde humana, 
o ambiente e/ou os bens;
3. No prazo de quatro anos após a entrada 
em vigor da presente directiva, tenha 
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início a reabilitação dos locais 
classificadas no nível superior, tendo em 
vista a satisfação dos requisitos do artigo 
4º da Directiva 75/442/CEE. Se não puder
garantir o início simultâneo das 
necessárias medidas de reabilitação, a 
autoridade competente terá poderes para 
decidir quais as instalações que deverão 
ser primeiro reabilitadas;
4. Os custos financeiros decorrentes do 
cumprimento dos requisitos enunciados 
no ponto anterior sejam suportados pelo 
produtor de resíduos, desde que este seja 
conhecido e localizável. Se o produtor dos 
resíduos for desconhecido ou se não for 
possível localizá-lo, serão aplicáveis as 
normas nacionais ou comunitárias em 
matéria de responsabilidade.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 71 da primeira leitura. Não existe actualmente informação 
fidedigna a nível da UE acerca do número e localização de instalações de resíduos 
encerradas/abandonadas. Os Estados-Membros têm de proceder à inventariação destas 
instalações. Há que garantir soluções para os impactos negativos graves provocados por 
instalações de resíduos encerradas/abandonadas, principalmente na Europa Central e 
Oriental (necessidade totalmente ignorada pelo Conselho na sua posição comum). A falta de 
procedimentos correctos de encerramento faz com que as instalações de resíduos já 
encerradas ou abandonadas sejam uma herança do passado que nunca foi resolvida, 
verdadeiras "bombas de relógio", com o risco da ocorrência de acidentes a acrescentar-se à 
poluição quotidiana.

Alteração 31
Artigo 21, nº 1

1. A Comissão, assistida pelo Comité 
referido no artigo 23.º, assegurará um 
intercâmbio apropriado de informações 
técnicas e científicas entre os Estados-
-Membros, tendo em vista o 
desenvolvimento de metodologias 
respeitantes:

1. A Comissão, assistida pelo Comité 
referido no artigo 23.º, assegurará um 
intercâmbio apropriado de informações 
técnicas e científicas entre os Estados-
-Membros, tendo em vista o 
desenvolvimento de metodologias 
respeitantes à aplicação do artigo 20.º;

a) À aplicação do artigo 20.º;

b) À reabilitação das instalações de 
resíduos encerradas, identificadas nos 
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termos do artigo 20.º, tendo em vista o 
cumprimento dos requisitos do artigo 4.º.
Essas metodologias devem permitir o 
estabelecimento dos procedimentos de 
avaliação de riscos e das acções correctivas 
mais apropriados, atendendo à diversidade 
de características geológicas, 
hidrogeológicas e climatológicas existente 
na Europa.

Essas metodologias devem permitir o 
estabelecimento dos procedimentos de 
avaliação de riscos e das acções correctivas 
mais apropriados, atendendo à diversidade 
de características geológicas, 
hidrogeológicas e climatológicas existente 
na Europa.

Justificação

Por uma questão de compatibilidade com as alterações do artigo 20.

Alteração 32
Artigo 24, nº 2 bis (novo)

2 bis. Sem prejuízo do parágrafo anterior, 
os Estados-Membros garantirão que, a 
partir da data de entrada em vigor da 
presente directiva, e independentemente 
do eventual encerramento de uma 
instalação de resíduos referida no 
parágrafo anterior, o operador:
a) Assegurará que a instalação em causa 
seja explorada e, em caso de 
encerramento, gerida após o seu 
encerramento em moldes que não 
prejudiquem o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos na directiva ou 
em qualquer outra legislação comunitária 
aplicável, nomeadamente na Directiva 
2000/60/CE;
b) Assegurará que a instalação em causa 
não dê origem à deterioração do estado 
das águas de superfície ou subterrâneas, 
em conformidade com a Directiva 
2000/60/CE, nem à poluição dos solos 
causada por lixiviados, água contaminada 
ou quaisquer outros efluentes ou 
resíduos, sejam eles sólidos, lamas ou 
líquidos;
c) Tomará todas as medidas necessárias 
para remediar as consequências de 
qualquer irregularidade referida na 
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alínea anterior, a fim de garantir o 
cumprimento da legislação comunitária 
aplicável, nomeadamente da Directiva 
2000/60/CE.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 74 da primeira leitura. Tendo em consideração a política e 
a legislação ambientais vigentes na Comunidade, não deveriam ocorrer situações de 
deterioração, após a data de entrada em vigor da presente directiva, e dever-se-ia solucionar 
os impactos ambientais já existentes. 

Afigura-se, por conseguinte, legítimo e necessário garantir que nenhuma instalação 
"existente" possa continuar a causar impactos negativos no ambiente. Só assim será possível
melhorar a situação e dar cumprimento, a longo prazo, aos artigos 1° e 4° da proposta de 
directiva.

Alteração 33
Artigo 24, nº 3

3. Os artigos 5.º a 11.º, os n.ºs 1, 2, 5 e 6 
do artigo 12.º, os n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º e 
os n.ºs 1 a 3 do artigo 14.º não são 
aplicáveis às instalações de resíduos que:

Suprimido.

– tenham deixado de aceitar resíduos 
antes de …,
– estejam a concluir os procedimentos de 
encerramento em conformidade com a 
legislação comunitária ou nacional ou 
com programas aprovados pela 
autoridade competente,
– e estejam efectivamente encerradas em 
31 de Dezembro de 2010.
Os Estados-Membros notificarão esses 
casos à Comissão até … e assegurarão 
que essas instalações são geridas por 
forma a não comprometer a realização 
dos objectivos da presente directiva ou os 
de qualquer outra legislação comunitária, 
incluindo a Directiva 2000/60/CE.

Justificação

O texto do Conselho é incoerente pois devemos todos tentar evitar encerramentos 
"precipitados" de instalações de resíduos das indústrias extractivas e o consequente impacto 
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sobre o ambiente e a saúde humana. Esta Directiva está a ser adoptada para podermos gerir 
melhor as instalações de resíduos e proteger as pessoas e o ambiente dos seus impactos. Não 
deve encorajar a ocorrência de encerramentos precipitados de instalações existentes para 
evitar a aplicação de disposições importantes. De pouco serve para as boas práticas 
ambientais legislar apenas para o encerramento de instalações de resíduos que ainda não 
existem, menosprezando de certo modo as que já estão em funcionamento.

Alteração 34
Artigo 25, nº 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até … * e informar 
imediatamente a Comissão desse facto.

1.Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até … * e informar 
imediatamente a Comissão desse facto.

* Vinte e quatro meses a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva.

* Dezoito meses a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

Justificação

18 meses devem bastar para a aprovação das disposições nacionais para a aplicação da 
presente directiva, como sugere a proposta da Comissão. Dada a necessidade urgente de 
suprir as carências da UE em matéria legislativa e de evitar novas descargas de resíduos da 
indústria extractiva e suas consequências por toda a Europa, o prazo de transposição não 
deve ser mais dilatado.

Alteração 35
Anexo II, ponto 1

1) Descrição das características físicas e
químicas esperadas dos resíduos a 
depositar a curto e a longo prazo, com 
destaque para a sua estabilidade em 
condições atmosféricas/meteorológicas de 
superfície;

1) Descrição das características físicas,
químicas e radiológicas esperadas dos 
resíduos a depositar a curto e a longo 
prazo, com destaque para a sua estabilidade 
em condições atmosféricas/meteorológicas 
de superfície;

Justificação

Para que a caracterização seja correcta e total, as características radiológicas dos resíduos 
devem ser incluídas.
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Alteração 36
Anexo III

Uma instalação de resíduos será 
classificada na Categoria A se:

Uma instalação de resíduos será 
classificada na Categoria A se:

– uma avaria ou mau funcionamento, tal 
como o desmoronamento de uma 
escombreira ou o rebentamento de uma 
barragem, puderem provocar um acidente 
grave com base numa avaliação de riscos 
que atenda a factores como a dimensão 
actual ou futura, a localização e o impacto 
ambiental da instalação de resíduos; ou

– em caso de ruptura ou falha, a perda de 
vidas humanas e/ou um dano ambiental 
grave não puder ser razoavelmente 
excluído com base numa avaliação de 
riscos que atenda a factores como a 
dimensão actual ou futura, a localização e 
o impacto ambiental da instalação de 
resíduos; ou

– contiver, acima de um certo limiar,
resíduos classificados como perigosos, nos 
termos da Directiva 91/689/CEE; ou

– contiver resíduos classificados como 
perigosos, nos termos da 
Directiva 91/689/CEE; ou

– contiver, acima de um certo limiar,
substâncias ou preparações classificadas 
como perigosas nos termos das 
Directivas 67/548/CEE ou 1999/45/CE.

– contiver substâncias ou preparações 
classificadas como perigosas nos termos 
das Directivas 67/548/CEE ou 1999/45/CE.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 76 da primeira leitura (e a alteração 77 e 78 que foram 
consideradas linguísticas na votação em plenário na primeira leitura). O texto do Conselho 
atenua os critérios de classificação das instalações de resíduos das indústrias extractivas 
mais perigosas - Categoria A -, o que é inaceitável. Inverte o ónus da prova relativo à forma 
como os resultados da avaliação de riscos devem ser usados. A alteração aqui proposta 
corrige essa insuficiência.
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