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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 aprovação do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a transferências de resíduos
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2003)0379)2,

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2004)0172)3,

– 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 9

(9) As transferências de resíduos 
produzidos pelas forças armadas ou por 
organizações humanitárias são excluídas 
do âmbito do presente regulamento quando 
os resíduos forem importados para a 
Comunidade em determinadas situações 
(incluindo trânsito na Comunidade quando 
os resíduos entram no seu território), mas o 
direito internacional e os acordos 
internacionais devem ser respeitados em 

(9) As transferências de resíduos 
produzidos pelas forças armadas ou por 
organizações humanitárias são excluídas 
do âmbito do presente regulamento quando 
os resíduos forem importados para a 
Comunidade em determinadas situações 
(incluindo trânsito na Comunidade quando 
os resíduos entram no seu território), mas o 
direito internacional e os acordos 
internacionais devem ser respeitados em 

  
1 Textos Aprovados de 19.11.2003, P5_TAPROV(2003)505.
2 JO C .../Ainda não publicado em JO.
3 JO C .../Ainda não publicado em JO.



PE 360.280v02-00 6/41 PR\579114PT.doc

PT

relação a tais transferências. No caso de a 
transferência se efectuar através de um 
Estado-Membro em direcção ao país de 
destino onde os resíduos serão valorizados 
ou eliminados, a autoridade competente de 
trânsito e a autoridade competente de 
destino serão informadas antecipadamente 
da transferência e do seu destino.

relação a tais transferências. Nesses casos, 
uma autoridade competente de trânsito e a 
autoridade competente de destino na 
Comunidade serão informadas 
antecipadamente da transferência e do seu 
destino.

Justificação

A autoridade competente de destino na Comunidade deve ser igualmente informada 
antecipadamente da transferência e do seu destino, incluindo os casos em que a transferência 
não transita por um Estado-Membro (por exemplo, importação para um Estado-Membro 
através de um aeroporto).

Alteração 2
Artigo 1, nº 3, alínea b)

b) Os resíduos gerados a bordo de 
aeronaves até que tais resíduos sejam 
descarregados com vista a serem 
valorizados ou eliminados;

b) Os resíduos gerados a bordo de veículos, 
comboios, aeronaves e navios, até que tais 
resíduos sejam descarregados com vista a 
serem valorizados ou eliminados;

Justificação

A derrogação relativa aos resíduos gerados a bordo de aeronaves deve ser alargada a todos 
os tipos de transporte, tendo em conta que os requisitos previstos no regulamento seriam 
desproporcionados se aplicados a resíduos gerados a bordo de outros veículos que não 
aeronaves.

Alteração 3
Artigo 1, nº 3, alínea d)

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

Suprimido

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 11 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Não existe qualquer motivo válido para excluir do âmbito de aplicação do regulamento os 
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subprodutos animais considerados como resíduos, nos termos da definição dada no artigo 1º 
da Directiva 75/442/CEE. A citada directiva, bem como o regulamento em apreço, constituem 
legislação horizontal, aplicável à totalidade dos resíduos. O Regulamento (CE) nº 1774/2002 
inclui sobretudo disposições relativas aos aspectos sanitários dos subprodutos animais e, em 
muito menor medida, aos aspectos ambientais dos resíduos constituídos por subprodutos 
animais. A fim de garantir que as transferências desses resíduos são efectuadas de modo 
responsável, do ponto de vista ambiental, importa que os mesmos sejam incluídos no âmbito 
de aplicação do regulamento.

Alteração 4
Artigo 1, nº 3, alínea g)

g) As importações para a Comunidade de 
resíduos gerados pelas forças armadas ou 
organizações de ajuda humanitária em 
situações de crise ou em operações de 
pacificação ou de manutenção da paz, 
desde que os resíduos sejam directamente 
transferidos pelas forças armadas ou pelas 
organizações de ajuda humanitária, ou em 
seu nome, directa ou indirectamente para o 
país de destino. No caso de a transferência 
transitar por um Estado-Membro em 
direcção ao país de destino onde os 
resíduos serão eliminados ou valorizados, 
a autoridade competente de trânsito e a 
autoridade competente de destino serão 
informadas antecipadamente da 
transferência e do seu destino.

g) As importações para a Comunidade de 
resíduos gerados pelas forças armadas ou 
organizações de ajuda humanitária em 
situações de crise ou em operações de 
pacificação ou de manutenção da paz, 
desde que os resíduos sejam directamente 
transferidos pelas forças armadas ou pelas 
organizações de ajuda humanitária, ou em 
seu nome, directa ou indirectamente para o 
país de destino. Nesses casos, uma
autoridade competente de trânsito e a 
autoridade competente de destino na 
Comunidade serão informadas 
antecipadamente da transferência e do seu 
destino.

Justificação

A autoridade competente de destino na Comunidade deve ser igualmente informada 
antecipadamente da transferência e do seu destino, incluindo os casos em que a transferência 
não transita por um Estado-Membro (por exemplo, importação para um Estado-Membro 
através de um aeroporto).
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Alteração 5
Artigo 1, nº 5 bis (novo)

5 bis. No prazo de 18 meses após a
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão definirá 
orientações que permitam determinar, nos 
termos do artigo 18º da Directiva 
75/442/CEE, conforme alterada, em que 
condições um navio ou um veículo se 
torna um resíduo na acepção da alínea a) 
do artigo 1º da mesma directiva.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 112 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).
Os navios são, no contexto dos resíduos, de natureza especial. Efectuam viagens em todo o 
mundo, podendo, por conseguinte, ser declarados resíduo em qualquer parte. A fim de evitar 
custos de tratamento decorrentes de uma eliminação ambientalmente racional, o proprietário 
apenas pode fazer circular o navio pela última vez com destino a um país terceiro em que 
vigorem padrões de tratamento inferiores, apenas o declarando como resíduo à chegada. 
Assim, os navios que preenchem os requisitos de definição de resíduo podem contornar a 
legislação em matéria de resíduos e, por conseguinte, as disposições do Regulamento relativo 
às transferências de resíduos. Impõe-se definir orientações que permitam colmatar esta 
lacuna da legislação em matéria de resíduos, tanto mais que existe um número elevado de 
velhos navios que aguardam desmantelamento, a maioria dos quais contém significativas 
quantidades de substâncias ou materiais perigosos. Verifica-se uma situação semelhante, mas 
a uma escala mais pequena, no que se refere aos veículos em fim de vida.

Alteração 6
Artigo 3, nº 2, parágrafo introdutório

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

2. As transferências dos seguintes resíduos, 
destinados a valorização estão sujeitas ao 
requisito geral de acompanhamento por 
determinadas informações, nos termos do 
artigo 18.º se a quantidade dos resíduos 
transferidos for superior a 20 kg:

Justificação

Os requisitos que prevêem a celebração de um contrato e que os resíduos referidos no nº 2 do 
artigo 3º sejam acompanhados do documento referido no Anexo VII afigura-se
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desproporcionado no caso de pequenas quantidades de resíduos transferidos. Tais pequenas 
quantidades podem ser enviadas por correio, incluindo no caso de sistemas de devolução, ou 
podem ser levados por pessoas que atravessam as fronteiras (por exemplo, resíduos de 
embalagens ou de jornais).

Alteração 7
Artigo 3, nº 5

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

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

Justificação

Tanto os resíduos recolhidos em agregados domésticos como os resíduos resultantes da 
incineração de resíduos domésticos estão sujeitos a um regime especial, sendo as únicas 
categorias de resíduos indicadas na lista do Anexo II da Convenção de Basileia. Tal é 
coerente com o considerando 26 da posição comum. Além disso, a aprovação da presente 
alteração porá termo à difícil questão frequentemente suscitada perante o Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias, com vista a definir o que é uma "operação de valorização" e o 
que é uma "operação de eliminação" de tais resíduos.

Alteração 8
Artigo 3, nº 5 bis (novo)

5 bis. Não serão autorizadas 
transferências de resíduos destinados a 
mistura, reembalagem, transbordo, 
armazenamento ou outras operações que 
não sejam consideradas eliminação ou 
valorização final.
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Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 21 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

A chamada eliminação ou valorização intermédia apenas gera confusão. Os resíduos que, 
numa primeira fase, têm de ser armazenados, misturados ou reembalados durante muito 
tempo criam problemas de conservação e favorecem a fraude. Deverão ser suprimidos, tanto 
quanto possível, os incentivos à valorização intermédia a baixo custo (por exemplo, a triagem 
ou outra operação difícil de verificar se foi efectuada correctamente). Além disso, é 
impensável que o armazenamento, a reembalagem e a mistura não possam efectuar-se no 
próprio Estado-Membro (de outro modo, não seria respeitado o princípio da 
auto-suficiência). Seguidamente, poderá efectuar-se um eventual transporte destinado a 
garantir a eliminação final.

No caso de ser aprovada a presente alteração, poderão ser suprimidos o nº 4 do artigo 5º, o 
nº 6 do artigo 6º e o artigo 15º.

Alteração 9
Artigo 4, nº 4 bis (novo)

4 bis. Considera-se terminada a 
transferência quando a totalidade dos 
resíduos em causa tiver sido objecto de 
eliminação ou de valorização final no país 
de importação.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 84/rev. aprovada pelo PE em primeira leitura em 
19 de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Para evitar mal-entendidos, define-se de modo claro e explícito o termo de transferência.

Alteração 10
Artigo 4, ponto 6

6) Âmbito da notificação: 6) Âmbito da notificação:
A notificação abrange a transferência desde 
o local original de expedição, incluindo as 
operações intermédias e não intermédias
de valorização ou eliminação.

A notificação abrange a transferência desde 
o local original de expedição, incluindo as 
operações de valorização ou eliminação.
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Se se realizarem operações intermédias e 
não intermédias subsequentes num país 
que não seja o primeiro país de destino, a 
operação não intermédia e o seu destino 
serão indicadas na notificação e 
aplicar-se-á o disposto na alínea f) do 
artigo 15.º.

Suprimido

Cada notificação deverá apenas abranger 
um código de identificação de resíduos, 
excepto nos seguintes casos:

Cada notificação deverá apenas abranger 
um código de identificação de resíduos.

a) Resíduos não classificados em 
qualquer rubrica própria nos Anexos III, 
III B, IV ou IV A. Neste caso, deverá ser 
especificado apenas um tipo de resíduos;
b) Misturas de resíduos não classificadas 
em qualquer rubrica própria nos 
Anexos III, III B, IV ou IV A excepto se 
enumeradas no Anexo III A. Neste caso, o 
código de cada fracção dos resíduos 
deverá ser especificado por ordem de 
importância.

Justificação

A presente alteração reintroduz o texto original da proposta da Comissão.

Em conformidade com a supressão do artigo 15º, as operações intermédias devem ser 
igualmente suprimidas neste ponto.

A utilização de mais de um código de identificação de resíduos na notificação poderá dar 
lugar a situações equívocas e favorecer a mistura de resíduos. Estas possibilidades devem 
ser, por conseguinte, excluídas.

Alteração 11
Artigo 5, nº 4

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

Suprimido

a) Fornecer, nos termos da alínea d) e, se 
adequado, da alínea e) do artigo 15.º, os 
certificados de valorização ou eliminação 
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final de acordo com a notificação e as 
condições aí definidas e os requisitos do 
presente regulamento; e
b) Quando aplicável, apresentar uma 
notificação à autoridade competente do 
país de expedição inicial nos termos da 
subalínea ii) da alínea f) do artigo 15.º. 

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 26 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Em conformidade com a supressão do artigo 15º, as operações intermédias devem ser 
igualmente suprimidas neste número.

Alteração 12
Artigo 6, nº 6

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

Suprimido
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não puderem ser concluídas como 
previsto.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 85/rev. aprovada pelo PE em primeira leitura em 
19 de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Em conformidade com a supressão do artigo 15º, as operações intermédias devem ser 
igualmente suprimidas neste número.

Alteração 13
Artigo 10, nº 4 bis (novo)

4 bis. A instalação que recebe os resíduos 
procede a "balanços massa" de entrada e 
saída para cada unidade de tratamento 
específica e para cada subsecção destas 
unidades de tratamento.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 32 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

A fim de permitir uma valorização efectiva tão ampla quanto possível dos resíduos, 
considera-se necessário que cada instalação efectue este tipo de balanço.

Alteração 14
Artigo 10, nº 4 ter (novo)

4 ter. As autoridades de expedição ou de 
destino podem obrigar a instalação que 
recebe os resíduos a elaborar 
regularmente (por exemplo, 
mensalmente) um balanço de 
entradas/saídas do tratamento específico, 
balanço esse que será assinado pela 
pessoa legalmente responsável pela 
instalação e enviado às autoridades 
competentes no prazo de um mês.
O balanço de entradas/saídas quantificará 
todos os fluxos de entrada e saída do 
tratamento específico, por forma a que a 
autoridade competente possa verificar a 
conformidade com o objectivo primitivo 
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da notificação e opor-se a novas 
transferências, em caso de discrepâncias.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 33 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

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

Alteração 15
Artigo 11, nº 1, alínea g), subalínea i)

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

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

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 37 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Até ao presente, a Comunidade não desenvolveu qualquer acção a fim de criar uma rede 
integrada e suficiente de instalações de eliminação de resíduos na perspectiva da
auto-suficiência da Comunidade. Por outras palavras: até à data, nada se fez pela 
auto-suficiência ao nível comunitário. Isso apenas se verificou em alguns Estados-Membros. 
Por esta razão, não é indicado invocar o argumento da auto-suficiência ao nível comunitário, 
quando, na realidade, o mesmo não existe. 

Alteração 16
Artigo 11, nº 1, alínea h bis) (nova)

h bis) A transferência de resíduos 
destinar-se a mistura, reembalagem, 
transbordo, armazenagem (eliminação 
intermédia) ou outras operações que não 
implicam uma eliminação final; ou

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 34 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

As chamadas eliminação ou valorização intermédias apenas geram confusão. Os resíduos 
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que, numa primeira fase, têm de ser armazenados, misturados ou reembalados durante muito 
tempo criam problemas de conservação e favorecem a fraude. É preferível proibir, na 
globalidade, esse tipo de transportes transfronteiras de resíduos. No caso de serem 
permitidos, é necessário impor como condição uma eliminação ou valorização rápida. 
Deverão ser suprimidos, tanto quanto possível, os incentivos à valorização intermédia a 
baixo custo (por exemplo, a triagem ou outra operação difícil de verificar se foi efectuada 
correctamente). Além disso, é impensável que o armazenamento, a reembalagem e a mistura 
não possam efectuar-se no próprio Estado-Membro (de outro modo, não seria respeitado o 
princípio da auto-suficiência). Seguidamente, poderá efectuar-se um eventual transporte 
destinado a garantir a eliminação final.

Alteração 17
Artigo 11, nº 1, alínea h ter) (nova)

h ter) Tratar-se de resíduos urbanos 
mistos provenientes de economias 
domésticas (rubrica 20 03 01)

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 80 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

A transferência de resíduos dos agregados familiares deveria circunscrever-se ao 
estritamente necessário. Os Estados-Membros deveriam assumir a responsabilidade por estes 
resíduos não homogéneos, devendo ser encorajados a resolver os seus problemas 
relacionados com os resíduos domésticos de forma auto-suficiente, em conformidade com o 
disposto no artigo 5º da Directiva-Quadro 75/442/CEE relativa a resíduos. Assim sendo, é 
necessário que tenham a possibilidade de recusarem a transferência de resíduos domésticos 
em aplicação das disposições em matéria de resíduos destinados a eliminação. Tal não exclui 
naturalmente a cooperação com países vizinhos.

Alteração 18A
Artigo 11, nº 2

2. As autoridades competentes de trânsito 
podem, no prazo de 30 dias referido no 
nº 1, apresentar objecções fundamentadas 
com base apenas nas alíneas b), c) e f) do 
nº 1.

2. As autoridades competentes de trânsito 
podem, no prazo de 30 dias referido no 
nº 1, apresentar objecções fundamentadas 
com base apenas nas alíneas b), c), d) e f) 
do nº 1.

Justificação

As autoridades competentes de trânsito na Comunidade devem poder igualmente levantar 
objecções se o notificador ou o destinatário tiverem violado repetidamente o disposto nos 
artigos 15º e 16º aquando de transferências passadas. Tal reveste particular importância nos 
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casos em que as transferências de resíduos se encontram em trânsito pela Comunidade.

Alteração 18B
Artigo 11, nº 5

5. Se os problemas que deram origem às
objecções não tiverem sido resolvidos no 
prazo de 30 dias referido no n.º 1 , a 
notificação caduca. Se o notificador ainda 
tencionar efectuar a transferência, será 
efectuada uma nova notificação, excepto 
em caso de decisão contrária das 
autoridades competentes envolvidas e do 
notificador.

5. Se os problemas que deram origem às 
objecções não tiverem sido resolvidos no 
prazo de 30 dias referido no n.º 1 , a 
notificação caduca. Se o notificador ainda 
tencionar efectuar a transferência, será 
efectuada uma nova notificação.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 40 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Normalmente, uma nova notificação realça a clareza. Não convém, por conseguinte, abdicar 
deste princípio quando um problema não tiver sido solucionado.

Alteração 19
Artigo 12, nº 1, alínea c)

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

c) A transferência ou valorização prevista 
não ser consentânea com a legislação do 
país de expedição em matéria de 
valorização, incluindo no caso de a 
transferência prevista se destinar à 
valorização numa instalação com normas 
de tratamento menos rigorosas para este 
resíduo específico do que as estabelecidas 
no país de expedição;

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

Suprimido
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legislação comunitária;
ii) A operação de valorização no país de 
destino se realizar em condições 
sensivelmente equivalentes às 
preconizadas no direito nacional do país 
de expedição;

Suprimido

iii) A legislação nacional do país de 
expedição, que não a abrangida pela 
subalínea i), não tiver sido notificada nos 
termos da Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
às regras dos serviços da sociedade da 
informação1, se exigido nessa directiva; 
ou

Suprimido

1 JO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva com 
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto 
de Adesão de 2003.

Justificação

As três derrogações a esta alínea são muito confusas e contraditórias e apenas darão lugar a 
problemas de interpretação e debates intermináveis, pelo que devem ser suprimidas.

Alteração 20
Artigo 12, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) O país de expedição dispor da 
capacidade técnica e das instalações 
necessárias à valorização dos seus 
resíduos perigosos ou dos resíduos 
constantes do Anexo II da Convenção de 
Basileia de um modo ambientalmente 
racional que seja, no mínimo, equivalente 
à operação de valorização prevista no país 
de destino; ou 

Justificação
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A presente alteração reintroduz a alteração 117 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

O Regulamento relativo à transferência de resíduos deveria permitir aos Estados-Membros 
cumprirem as suas obrigações em conformidade com a Convenção de Basileia.

Alteração 21
Artigo 12, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) Pretenderem exercer o direito que 
lhes assiste, nos termos do nº 1 do artigo 
4º da Convenção de Basileia, no sentido 
de proibir a importação de resíduos 
perigosos ou de resíduos constantes do 
Anexo II da Convenção de Basileia; ou

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 116 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

O Regulamento relativo à transferência de resíduos deveria permitir aos Estados-Membros 
exercerem os seus direitos em conformidade com a Convenção de Basileia.

Alteração 22
Artigo 12, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Embora tendo em conta 
circunstâncias geográficas ou a 
necessidade de instalações especializadas 
para determinados tipos de resíduos, a 
transferência prevista não ser 
consentânea com a Directiva 75/442/CEE, 
tal como alterada, nomeadamente com os 
seus artigos 5º e 7º:
(i) com vista à implementação do 
princípio da auto-suficiência a nível 
nacional;
(ii) nos casos em que a instalação tenha 
de valorizar resíduos de uma fonte mais 
próxima e a autoridade competente tenha 
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dado prioridade a esses resíduos; ou
(iii) com vista a assegurar que as 
transferências respeitem os planos de 
gestão de resíduos; ou

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 44 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Alteração 23
Artigo 12, nº 1, alínea g)

g) A relação entre os resíduos susceptíveis 
e não susceptíveis de valorização, o valor 
estimado dos materiais objecto de 
valorização final ou o custo da valorização 
e o custo da eliminação da fracção não 
valorizável dos resíduos não justificar a 
valorização por questões de ordem 
económica e/ou ambiental, ou

g) A relação entre os resíduos susceptíveis 
e não susceptíveis de valorização, o valor 
estimado dos materiais objecto de 
valorização final ou o custo da valorização 
e o custo da eliminação da fracção não 
valorizável dos resíduos, o poder calorífico 
dos resíduos, a sua mistura com outros 
resíduos, o teor de poluentes dos resíduos 
ou os riscos associados à extracção de 
substâncias nocivas dos produtos não 
justificar a valorização por questões de 
ordem ambiental; ou

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 82 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

No acórdão proferido no Processo C-228/00 (nota à margem 47), o TJCE chamou a atenção 
para o facto de que, com a objecção fundamentada na valorização fictícia, é possível 
apreciar critérios como o poder calorífico, o teor em poluentes e a mistura. A bem da 
segurança jurídica, esta jurisprudência deveria ter expressão no texto relativo às razões para 
apresentar uma objecção.

Alteração 24
Artigo 12, nº 1, alínea h bis) (nova)

h bis) A transferência de resíduos 
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destinar-se a mistura, reembalagem, 
transbordo, armazenagem (valorização 
intermédia) ou outras operações que não 
implicam uma valorização final; ou

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 41 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

As chamadas eliminação ou valorização intermédias apenas geram confusão. Os resíduos 
que, numa primeira fase, têm de ser armazenados, misturados ou reembalados durante muito 
tempo criam problemas de conservação e favorecem a fraude. É preferível proibir, na 
globalidade, esse tipo de transportes transfronteiras de resíduos. No caso de serem 
permitidos, é necessário impor como condição uma eliminação ou valorização rápida. 
Deverão ser suprimidos, tanto quanto possível, os incentivos à valorização intermédia a 
baixo custo (por exemplo, a triagem ou outra operação difícil de verificar se foi efectuada 
correctamente). Além disso, é impensável que o armazenamento, a reembalagem e a mistura 
não possam efectuar-se no próprio Estado-Membro. Seguidamente, poderá efectuar-se um 
eventual transporte destinado a garantir a eliminação final.

Alteração 25
Artigo 12, nº 1, alínea h ter) (nova)

h ter) Tratar-se de resíduos urbanos 
mistos provenientes de economias 
domésticas (rubrica 20 03 01) 

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 81 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

A transferência de resíduos dos agregados familiares deveria circunscrever-se ao 
estritamente necessário. Os Estados-Membros deveriam assumir a responsabilidade por estes 
resíduos não homogéneos, devendo ser encorajados a resolver os seus problemas 
relacionados com os resíduos domésticos de forma auto-suficiente, em conformidade com o 
disposto no artigo 5º da Directiva-Quadro 75/442/CEE relativa a resíduos. Assim sendo, é 
necessário que tenham a possibilidade de recusarem a transferência de resíduos domésticos 
em aplicação das disposições em matéria de resíduos destinados a eliminação. Tal não exclui 
naturalmente a cooperação com países vizinhos.
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Alteração 26
Artigo 12, nº 1, alínea k)

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

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

Nos casos em que não exista legislação 
comunitária respeitante a obrigações 
juridicamente vinculativas em matéria de 
valorização ou reciclagem, os 
Estados-Membros podem, com base no 
presente regulamento, impor as suas 
próprias obrigações em matéria de 
valorização ou reciclagem, desde que 
cumpram, eles também, as mesmas 
obrigações.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 48 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

No acórdão Copenhaga1, o TJCE esclareceu a situação em relação aos transportes 
transfronteiras de resíduos destinados a valorização, consagrados no Regulamento alterado 
(CEE) nº 259/93 sobre o transporte de resíduos. O TJCE confirmou que o nº 3 do artigo 7º da 
Directiva 75/442/CEE terá de ser interpretado no sentido de que um Estado-Membro é 
autorizado a tomar medidas sobre o transporte de resíduos, caso esse transporte não seja 
conforme com o seu plano de gestão de resíduos e desde que esse plano seja conforme com as 
regras consagradas no Tratado CE e na Directiva 75/442/CEE.

1 Processo C-209/98 FFAD v Københavens Kommune [2000] ECR I-3743.

Alteração 27
Artigo 12, nº 2

2. As autoridades competentes de trânsito 
podem, no prazo de 30 dias referido no nº 
1, apresentar objecções fundamentadas à 
transferência prevista com base apenas nas 
alíneas b), d) e f) do nº 1. 

2. As autoridades competentes de trânsito 
podem, no prazo de 30 dias referido no nº 
1, apresentar objecções fundamentadas à 
transferência prevista com base apenas nas 
alíneas b), d), e) e f) do nº 1.
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Justificação

As autoridades competentes de trânsito na Comunidade devem poder igualmente levantar 
objecções se o notificador ou o destinatário tiverem violado repetidamente o disposto nos 
artigos 15º e 16º aquando de transferências passadas. Tal reveste particular importância nos 
casos em que as transferências de resíduos se encontram em trânsito pela Comunidade.

Alteração 28
Artigo 12, nº 4

4. Se os problemas que deram origem às 
objecções não tiverem sido resolvidos no 
prazo de 30 dias referido no nº 1 , a 
notificação caduca. Se o notificador ainda 
tencionar efectuar a transferência, será 
efectuada uma nova notificação, excepto 
em caso de decisão em contrário das 
autoridades competentes envolvidas e do 
notificador.

4. Se os problemas que deram origem às 
objecções não tiverem sido resolvidos no 
prazo de 30 dias referido no nº 1 , a 
notificação caduca. Se o notificador ainda 
tencionar efectuar a transferência, será 
efectuada uma nova notificação.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 50 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Normalmente, uma nova notificação realça a clareza. Não convém, por conseguinte, abdicar 
deste princípio quando um problema não tiver sido solucionado.

Alteração 29
Artigo 13, nº 1 bis (novo)

1 bis. No âmbito de procedimentos de 
notificação geral, cada notificação poderá 
incidir sobre mais do que uma 
transferência de resíduos ocorrida 
durante um período máximo de um ano
civil. O referido lapso de tempo poderá ser 
encurtado em concertação com a 
respectiva autoridade competente.
Em relação aos restantes prazos no 
âmbito de procedimentos de notificação 
geral, aplicam-se os prazos referidos no
artigo 9º.
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Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 51 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

O Regulamento nº 253/93 limita o período de validade de uma notificação geral ao máximo 
de um ano. Idêntico período deverá manter-se no presente regulamento. 

Num propósito de clareza, convém indicar que, para efeitos de uma notificação geral, não 
vigoram quaisquer outros prazos (como o prazo para apresentação de uma queixa e o prazo 
de caducidade de uma autorização). 

Alteração 30
Artigo 14

Instalações de valorização titulares de 
uma autorização prévia

Suprimido

1.A s autoridades competentes de destino 
com jurisdição sobre instalações de 
valorização específicas podem decidir 
emitir autorizações prévias para essas 
instalações.
Essas decisões são limitadas a um 
determinado período e podem ser 
revogadas em qualquer momento.
2. Em caso de uma notificação geral nos 
termos do artigo 13.º, o prazo de validade 
da autorização referida nos nºs 4 e 5 do 
artigo 9º pode ser prorrogado até um 
máximo de três anos pela autoridade 
competente de destino, com o acordo das 
outras autoridades competentes 
envolvidas.
3. As autoridades competentes que 
decidam conceder uma autorização prévia 
a uma instalação nos termos dos nºs 1 e 2 
devem enviar as seguintes informações à 
Comissão e, se adequado, ao Secretariado 
da OCDE:
a) Nome, número de registo e endereço da 
instalação de valorização;
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b) Descrição das tecnologias utilizadas, 
incluindo código(s) R;
c) Resíduos enumerados nas listas dos 
Anexos IV e IV A, ou resíduos aos quais é 
aplicável a decisão;
d) Quantidade total objecto de autorização 
prévia;
e) Prazo de validade;
f) Qualquer alteração da autorização 
prévia;
g) Qualquer alteração das informações 
notificadas; e
h) Qualquer revogação da autorização 
prévia.
Para este fim deve ser utilizado o 
formulário constante do Anexo VI.
4. Em derrogação dos artigos 9.º, 10.º 
e 12.º, a autorização concedida nos termos 
do artigo 9.º, as condições impostas nos 
termos do artigo 10.º ou as objecções 
levantadas nos termos do artigo 12.º pelas 
autoridades competentes envolvidas estão 
sujeitas a um prazo de sete dias úteis a 
contar da data de envio do aviso de 
recepção pela autoridade competente de 
destino nos termos do artigo 8.º.
5. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, a 
autoridade competente de expedição pode 
decidir da necessidade de mais tempo 
para a recepção de informações ou 
documentação adicionais do notificador.
Nesse caso, a autoridade competente deve, 
no prazo de sete dias úteis, informar o 
notificador por escrito, com cópia para as 
outras autoridades competentes 
envolvidas.
O tempo total necessário não pode 
exceder 30 dias a contar da data de envio 
do aviso de recepção pela autoridade 
competente de destino nos termos do 
artigo 8.º.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 53 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Na prática, é desejável que o país de exportação tenha a possibilidade de proceder à correcta 
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avaliação de uma notificação. Nos casos em que um país de importação tenha autorizado 
uma instalação de valorização de resíduos, vigoram os mesmos prazos estabelecidos no 
artigo 10º.

Alteração 31
Artigo 15

Disposições adicionais relativas a
operações intermédias de valorização e 

eliminação

Suprimido

As transferências de resíduos destinados a 
operações intermédias de valorização ou 
eliminação estão sujeitas às seguintes 
disposições adicionais:
a) Se a transferência de resíduos se 
destinar a uma operação intermédia de 
valorização ou eliminação, todas as 
instalações em que estejam previstas 
operações subsequentes, intermédias ou 
não, de valorização ou eliminação devem 
ser igualmente indicadas no documento 
de notificação além da inicial operação 
intermédia de valorização ou eliminação;
b) As autoridades competentes de 
expedição e de destino só podem dar a sua 
autorização a uma transferência 
destinada a uma operação intermédia de 
valorização e eliminação se não houver 
motivos para objecção, nos termos dos 
artigos 11.º ou 12.º, à transferência de 
resíduos para as instalações que realizam 
as operações subsequentes, intermédias 
ou não, de valorização ou eliminação;
c) No prazo de três dias após a recepção 
dos resíduos pela instalação que efectua 
essa operação intermédia de valorização 
ou eliminação, a instalação em questão 
fornecerá uma confirmação escrita da 
recepção dos resíduos.
Essa confirmação será indicada no 
documento de acompanhamento ou a ele 
anexada. A referida instalação enviará ao 
notificador e às autoridades competentes 
envolvidas cópias assinadas do 
documento de acompanhamento contendo 
essa confirmação;
d) O mais cedo possível, mas o mais 
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tardar 30 dias após a conclusão das 
operações intermédias de valorização ou 
eliminação e o mais tardar um ano civil –
ou um período mais curto nos termos do 
n.º 7 do artigo 9.º – após a recepção dos 
resíduos, o destinatário ou a instalação 
que efectua essa operação devem, sob a 
sua responsabilidade, certificar que foi 
concluída a operação de valorização ou 
eliminação.
Esse certificado será indicado no 
documento de acompanhamento ou a ele 
anexado.
A referida instalação enviará ao 
notificador e às autoridades competentes 
envolvidas cópias assinadas do 
documento de acompanhamento contendo 
esse certificado;
e) Ao entregar resíduos para uma 
operação subsequente, intermédia ou não, 
de valorização ou eliminação numa 
instalação localizada no país de destino, 
uma instalação de valorização ou 
eliminação que efectue operações 
intermédias de valorização ou eliminação 
deve obter, tão cedo quanto possível e o 
mais tardar um ano civil – ou um período 
mais curto nos termos do n.º 7 do 
artigo 9.º – após a entrega dos resíduos, 
um certificado dessa instalação em como 
foi concluída a subsequente operação não 
intermédia de valorização ou eliminação 
final.
A referida instalação que efectua 
operações intermédias de valorização ou 
eliminação enviará imediatamente o 
certificado ou os certificados aplicáveis ao 
notificador e às autoridades competentes 
envolvidas, identificando as 
transferências a que o(s) certificado(s) 
dizem respeito;
f) Quando é efectuada uma entrega 
conforme descrito na alínea e) numa 
instalação localizada respectivamente:
i) No país de expedição inicial ou noutro 
Estado-Membro, é então necessária uma 
nova notificação de acordo com as 
disposições do presente Título, ou
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ii) Num país terceiro fora da 
Comunidade, é necessária uma nova 
notificação de acordo com as disposições 
do presente regulamento, ao que se 
acrescenta que as disposições relativas às 
autoridades competentes envolvidas serão 
também aplicáveis à autoridade inicial 
competente do país de expedição inicial.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 91/rev. aprovada pelo PE em primeira leitura em 
19 de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

As chamadas eliminação ou valorização intermédias apenas geram confusão. Os resíduos 
que, numa primeira fase, têm de ser armazenados, misturados ou reembalados durante muito 
tempo criam problemas de conservação e favorecem a fraude. 

É preferível proibir, na globalidade, esse tipo de transportes transfronteiras de resíduos. No 
caso de serem permitidos, é necessário impor como condição uma eliminação ou valorização 
rápida. Deverão ser suprimidos, tanto quanto possível, os incentivos à valorização 
intermédia a baixo custo (por exemplo, a triagem ou outra operação difícil de verificar se foi 
efectuada correctamente). Além disso, é impensável que o armazenamento, a reembalagem e 
a mistura não possam efectuar-se no próprio Estado-Membro. Seguidamente, poderá 
efectuar-se um eventual transporte destinado a garantir a eliminação final.

Alteração 32
Artigo 23, nº 2, último parágrafo

As autoridades competentes não podem 
opor-se ou levantar objecções à devolução 
de resíduos de uma transferência ilegal. No 
caso de adopção de soluções alternativas 
pela autoridade competente de expedição 
referidas nas alíneas d) e e), será efectuada 
uma nova notificação pela autoridade 
competente de expedição inicial ou, em seu 
nome, por uma pessoa singular ou 
colectiva, excepto se as autoridades 
competentes envolvidas acordarem em que 
é suficiente um pedido devidamente 
fundamentado dessa autoridade.

As autoridades competentes não podem 
opor-se ou levantar objecções à devolução 
de resíduos de uma transferência ilegal ou 
à operação de valorização e eliminação
conexa. No caso de adopção de soluções 
alternativas pela autoridade competente de 
expedição referidas nas alíneas d) e e), será 
efectuada uma nova notificação pela 
autoridade competente de expedição inicial 
ou, em seu nome, por uma pessoa singular 
ou colectiva, excepto se as autoridades 
competentes envolvidas acordarem em que 
é suficiente um pedido devidamente 
fundamentado dessa autoridade.

Justificação

As autoridades competentes não pode opor-se ou levantar objecções nem à devolução de 
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resíduos de uma transferência ilegal nem à operação de valorização e eliminação conexa. 
Alinhamento com o nº 4, último parágrafo, do artigo 21º.

Alteração 33
Artigo 27, nº 1

1. Se as autoridades competentes de 
expedição e de destino não puderem 
concordar quanto à classificação no que diz 
respeito à distinção entre resíduos e não 
resíduos, o objecto da transferência será 
tratado como se fosse um resíduo, sem 
prejuízo do direito do país de destino de 
tratar de acordo com o seu direito interno 
as matérias transferidas após a sua 
chegada, desde que esse direito interno 
cumpra o direito comunitário ou o direito 
internacional. 

1. Se as autoridades competentes de 
expedição e de destino não puderem 
concordar quanto à classificação no que diz 
respeito à distinção entre resíduos e não 
resíduos, o objecto da transferência será 
tratado como se fosse um resíduo.

Justificação

A presente alteração reintroduz o texto da proposta da Comissão, suprimindo o aditamento 
que é susceptível de induzir em erro.

Alteração 34
Artigo 30, nº 1 bis (novo)

1 bis. O presente artigo em nada prejudica 
a aplicação das disposições constantes do 
Capítulo 2 do presente Título.

Justificação

A presente alteração reintroduz o texto da Comissão Europeia.

Alteração 35
Artigo 31, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente artigo em nada prejudica 
a aplicação das disposições constantes do 
Capítulo 2 do presente Título.
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Justificação

A presente alteração reintroduz o texto da Comissão Europeia.

Alteração 36
Artigo 42, nº 3 bis (novo)

3 bis. No que respeita aos resíduos 
perigosos ou aos resíduos constantes do 
Anexo II da Convenção de Basileia, os 
países referidos nas alíneas a) a d) do nº 1 
devem apresentar um pedido prévio 
devidamente fundamentado à autoridade 
competente do Estado-Membro de destino 
na Comunidade, com base no facto de 
não possuírem e não poderem adquirir, de 
forma razoável, a capacidade técnica e as 
instalações necessárias para proceder à 
eliminação dos resíduos de um modo 
ambientalmente racional.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 121 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

O Regulamento relativo às transferências de resíduos deveria permitir aos Estados-Membros 
cumprirem as suas obrigações em conformidade com a Convenção de Basileia. Não há 
qualquer razão para a UE importar resíduos perigosos para valorização em proveniência de 
um território exterior à Comunidade, se no país de origem existirem instalações adequadas.

Alteração 37
Artigo 49, nº 5

5. Os Estados-Membros podem cooperar
entre si, bilateral ou multilateralmente, a 
fim de facilitar a prevenção e detecção de 
transferências ilegais.

5. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si, bilateral ou multilateralmente, a fim de 
facilitar a prevenção e detecção de 
transferências ilegais. A fim de apoiar a 
coordenação em matéria de controlo do 
cumprimento, os Estados-Membros 
assegurarão que seja instituída uma 
plataforma comum de controlo do 
cumprimento, dotada de pessoal 
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permanente, e que sejam adoptadas 
disposições destinadas a apoiar as acções 
regulares de controlos físicos das 
transferências em curso e a elaboração 
bianual de um relatório sobre os 
resultados de tais controlos.

Justificação

Os resultados do projecto IMPEL-SEAPORT demonstram a utilidade de acções regulares de 
controlo aleatório dos contentores utilizados para transferências nos portos, a fim de 
reforçar o controlo do cumprimento. O estudo IMPEL sobre a "verificação" dos destinos dos 
resíduos está praticamente concluído. Foi publicado um estudo sobre o controlo do 
cumprimento do regulamento nos portos marítimos: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf. Este
estudo conclui que as "violações e irregularidades" nos portos são habituais. Identifica 
grandes variações geográficas nas abordagens ao controlo do cumprimento e sérias lacunas 
de informação por parte dos agentes responsáveis pelo controlo do cumprimento. São 
necessárias melhorias.

Alteração 38
Artigo 50, nº -1 (novo)

-1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de exportação ou de 
importação torna públicas, pelos meios 
apropriados como, por exemplo, a 
Internet, todas as notificações de 
transferências por si autorizadas, bem 
como todos os documentos conexos, num 
prazo máximo de sete dias a contar da 
data em que foi dado o consentimento. 

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 66 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004), a qual foi igualmente incorporada na proposta 
alterada da Comissão Europeia (COM(2004)0172).

As notificações já constituem objecto de publicação nos Países Baixos e na Finlândia. Com 
efeito, deveriam ser publicadas em todos os Estados-Membros, por forma a detectar toda e 
qualquer operação fictícia de valorização.

Alteração 39
Artigo 50, nº 4 bis (novo)
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4 bis. Com base nesses relatórios, a 
Comissão elaborará trienalmente um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento pela Comunidade e pelos 
seus Estados-Membros. Para o efeito, a 
Comissão poderá solicitar informações 
adicionais nos termos do artigo 6º da 
Directiva 91/692/CEE.

Justificação

A presente alteração reintroduz o texto da Comissão Europeia.

Alteração 40
Artigo 58, nº 1, parte introdutória

1. A Comissão pode adoptar medidas 
adicionais relacionadas com a aplicação do 
presente regulamento, do seguinte modo:

1. A Comissão adoptará medidas 
adicionais relacionadas com a aplicação do 
presente regulamento, do seguinte modo:

Justificação

A presente alteração torna este novo artigo introduzido pelo Conselho vinculativo para a 
Comissão.

Alteração 41
Artigo 61, nº 1 bis (novo)

1 bis. As transferências que já foram 
objecto de consentimento por parte das 
autoridades competentes interessadas, nos 
termos do Regulamento (CEE) nº 259/93 
do Conselho, serão completadas, o mais 
tardar, um ano após a data de aplicação 
do presente regulamento.

Justificação

A presente alteração reintroduz o texto da Comissão Europeia.



PE 360.280v02-00 32/41 PR\579114PT.doc

PT

Alteração 42
Artigo 63, nº 1, parágrafo 2

O presente regulamento é aplicável a partir 
de ....*

O presente regulamento é aplicável a partir 
de ....*

* 12 meses a contar da data da publicação do 
presente regulamento.

* 10 meses a contar da data da publicação do 
presente regulamento.

Justificação

A presente alteração reintroduz o texto da Comissão Europeia.

Alteração 43
Anexo III, Parte II, Rubrica GC030 (Outros resíduos que contenham metais)

Navios e outras estruturas flutuantes a 
desmantelar, devidamente esvaziados de 
quaisquer cargas e matérias decorrentes do 
respectivo funcionamento que possam ser 
classificadas como perigosas

Navios e outras estruturas flutuantes a 
desmantelar, devidamente esvaziados de 
quaisquer cargas e matérias contidas no 
navio que possam ser classificadas como 
perigosas

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 68 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

As modalidades de desmantelamento de navios no Terceiro Mundo suscitam viva 
preocupação. As condições previstas nesta matéria no regulamento não são claras. Os navios 
destinados a desmantelamento apenas são abrangidos pelo Anexo III (lista verde). Parte-se 
do princípio de que estes navios já não contêm resíduos perigosos ou outras substâncias 
perigosas. Todavia, se os navios contiverem efectivamente resíduos perigosos ou outras 
substâncias perigosas deveriam ser abrangidos pelo Anexo V (lista vermelha).

Alteração 44
Anexo V, notas introdutórias, nº 2

2. O presente anexo compreende três 
partes, sendo as Partes 2 e 3 aplicáveis só 
quando não seja aplicável a Parte 1. Assim 
sendo, para determinar se um dado resíduo 

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

dado resíduo é ou não abrangido pelo 
presente Anexo, primeiro terá de se 
verificar se este consta da Parte 1, Lista A,
do presente Anexo, em caso negativo terá 
de se verificar se consta da Parte 2 e, em 
caso negativo, terá de se verificar se consta 
da Parte 3.

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

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

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

Assim, se um resíduo consta da Parte 1, 
Lista A, é abrangido pela proibição de 
exportação. Se um resíduo não consta da 
Parte 1, Lista A, mas da Parte 2 ou 3, é 
igualmente abrangido pela proibição de 
exportação.

Justificação

A presente alteração reintroduz as alterações 69 e 70 aprovadas pelo PE em primeira leitura 
em 19 de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004), as quais foram igualmente incorporadas
na proposta alterada da Comissão Europeia (COM(2004)0172).

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

Alteração 45
Anexo V, Parte 1, Lista A (nova rubrica)

A1190 - Resíduos de cabos metálicos 
revestidos ou isolados com plástico que 
contêm ou estão contaminados por 
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alcatrão de hulha, PCB1, chumbo, 
cádmio, outros compostos 
organo-halogenados ou outras 
substâncias incluídas no Anexo I, em tal 
grau que lhes confere características 
abrangidas pelo Anexo III.
1 PCB presentes numa concentração igual ou 
superior a 50mg/kg.

Justificação

A alteração ao Anexo VIII da Convenção de Basileia, adoptada pela 7ª  Conferência das 
Partes na Convenção de Basileia deve reflectir-se no Anexo V, Parte 1, do presente 
regulamento.

Alteração 46
Anexo V, Parte 1, Lista B (nova rubrica)

B1115 - Resíduos de cabos metálicos 
revestidos ou isolados com plástico, não 
incluídos na Lista A A1190, excluindo os 
destinados às operações especificadas na 
secção A do Anexo IV ou qualquer outra 
operação de eliminação que inclua, em 
qualquer das suas fases, processos 
térmicos não controlados, 
designadamente a combustão a céu 
aberto.

Justificação

A alteração ao Anexo IX da Convenção de Basileia, adoptada pela 7ª  Conferência das 
Partes na Convenção de Basileia em Outubro de 2004 deve reflectir-se no Anexo V, Parte 1, 
do presente regulamento.

Alteração 47
Anexo V, Secção 16 (Resíduos não especificados em outros capítulos desta lista),

rubrica 16 01

16 01 Veículos em fim de vida de 
diferentes meios de transporte (incluindo 

16 01 Veículos em fim de vida de 
diferentes meios de transporte (incluindo 
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máquinas todo o terreno) e resíduos do 
desmantelamento de veículos em fim de 
vida e da manutenção de veículos 
(excepto 13, 14, 16 06 e 16 08)

máquinas todo o terreno, navios e 
aeronaves) e resíduos do desmantelamento 
de veículos em fim de vida e da 
manutenção de veículos (excepto 13, 14, 
16 06 e 16 08)

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 71 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

Não é claro em todos os idiomas que os veículos não se reduzem aos automóveis. Importa 
esclarecer que aqui se incluem também máquinas agrícolas, navios e aeronaves.

Alteração 48
Anexo V, Parte II, Secção 16 (Resíduos não especificados em outro capítulo desta lista), 

rubrica 16 01 04* bis (nova)

16 01 04* Navios e outras estruturas 
flutuantes a desmantelar, não 
devidamente esvaziados de cargas e outros 
materiais contidos no navio que possam 
ser classificados como substâncias ou 
resíduos perigosos

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 72 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

São inúmeras as preocupações sobre o modo como os navios são desmantelados em países do 
Terceiro Mundo. As condições para o efeito aplicáveis não são claras no presente 
regulamento. Os navios em fim de vida são apenas abrangidos pelo Anexo III (lista verde). 
Parte-se aqui do princípio de que os navios já não contêm resíduos ou substâncias perigosas. 
Porém, se os navios contiverem resíduos ou outras substâncias perigosas devem ser 
abrangidos pelo Anexo V (lista vermelha). O asterisco significa que os resíduos são 
perigosos.

Alteração 49
Anexo V, Parte II, Secção 16 (Resíduos não especificados em outro capítulo desta lista), 

rubrica 16 01 06 bis (nova)

16 01 06 bis Os navios e outras estruturas 
flutuantes a desmantelar, devidamente 
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esvaziados de quaisquer cargas e 
materiais contidos no navio que possam 
ser classificados como substâncias ou 
resíduos perigosos.

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 73 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004).

São inúmeras as preocupações sobre o modo como os navios são desmantelados em países do 
Terceiro Mundo. As condições aplicáveis para o efeito não são claras no presente 
regulamento. Os navios em fim de vida são apenas abrangidos pelo Anexo III (lista verde). É, 
todavia, pertinente que os navios que já não contenham resíduos ou outras substâncias 
perigosas sejam aditados à lista de resíduos europeia (sem estarem marcados com um 
asterisco, na medida em que não estão envolvidos resíduos perigosos). Uma tal medida 
permitiria garantir, de forma mais adequada, uma gestão responsável dos navios a 
desmantelar: quer o país de exportação, quer o país de importação, poderiam opor-se a uma 
transferência de um navio a desmantelar caso este se destine à eliminação.

Alteração 50
Anexo VIII, ponto I, título

I. Directrizes adoptadas pela Convenção 
de Basileia:

I. Directrizes no âmbito da Convenção 
de Basileia*:

* Estas directrizes apenas são aplicáveis 
às transferências de resíduos com destino 
a países membros da OCDE ou às 
transferências de resíduos não perigosos 
destinados a operações de valorização 
para países não membros da OCDE .

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 74 aprovada pelo PE em primeira leitura em 19 
de Novembro de 2003 (JO C 87 de 7.4.2004), a qual foi igualmente incorporada na proposta 
alterada da Comissão Europeia (COM(2004)0172).

Por razões de clareza, afigura-se útil aditar uma referência explicativa. Por força do 
disposto no artigo 37º, as transferências de resíduos perigosos para países não-membros da 
OCDE não são autorizadas. As três directrizes que figuram no Anexo IX, parte I, apenas se 
aplicam, no momento presente, a resíduos perigosos. No futuro, poderão ser aditadas 
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directrizes respeitantes a resíduos não perigosos. Na medida em que a transferência de 
resíduos não perigosos destinados a valorização para países não membros da OCDE é 
possível, o Anexo IX, parte I, poderia eventualmente aplicar-se no futuro a países não 
membros da OCDE. 

Alteração 51
Anexo VIII, parte I, pontos 4, 5 e 6 (novos)

4. Directrizes técnicas gerais para a 
gestão ambientalmente racional de 
resíduos constituídos por poluentes 
orgânicos persistentes (POP), que os 
contêm ou estão por estes contaminados1

5. Directrizes técnicas para a gestão 
ambientalmente racional de resíduos 
constituídos por bifenilos policlorados 
(PCB), terfenilos policlorados (PCT) ou 
bifenilos polibromados (PBB), que os 
contêm ou estão por estes contaminados1

6. Directrizes técnicas para a 
reciclagem/reutilização ambientalmente 
racional de metais e compostos de metais
(R4)1

___________________________

1 Adoptadas na 7ª Reunião da Conferência das 
Partes na Convenção de Basileia sobre o 
Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e sua Eliminação em 25-29 de 
Outubro de 2004.

Justificação

As directrizes técnicas adoptadas pela 7ª Conferência das Partes na Convenção de Basileia 
em Outubro de 2004 devem reflectir-se no Anexo VIII do presente regulamento.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução

O transporte de resíduos é uma actividade perfeitamente normal - e até é positiva! Os resíduos 
são recolhidos nos domicílios ou nas empresas e subsequentemente transportados para uma 
instalação onde podem ser tratados de uma forma ambientalmente correcta. Existe, porém, o 
problema do número crescente de transportes de resíduos através de longas distâncias, 
atravessando mesmo as fronteiras nacionais e para fora da União Europeia. Ao longo dos 
anos, foi surgindo um mercado europeu dos resíduos com um intenso comércio internacional 
de resíduos. Especialmente nos novos Estados-Membros tal pode constituir um problema,
uma vez que são importados todos os tipos de resíduos que não podem ser tratados de uma 
forma ambientalmente correcta. Assim sendo, convém salientar que continuam a ser 
aplicáveis os princípios da auto-suficiência e da proximidade, em conformidade com a 
Directiva-Quadro 75/442/CEE relativa aos resíduos. A concorrência baseia-se no preço e nos 
requisitos ambientais. A concorrência em termos de preços é parte integrante do mercado 
interno europeu, mas a concorrência a nível ambiental não o é. Para fazer face à concorrência 
ambiental, é necessário estabelecer na legislação europeia requisitos ambientais mínimos.

2. Historial da proposta de regulamento

Em 1 de Julho de 2003, a Comissão apresentou a sua proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo a transferências de resíduos. O Parlamento Europeu emitiu o 
seu parecer em 19 de Novembro de 2003. Em 10 de Março de 2004, a Comissão apresentou a 
sua proposta alterada. Em 24 de Junho de 2005, o Conselho adoptou a sua posição comum.
Os objectivos gerais da proposta de regulamento são os seguintes:

− transpor para a legislação comunitária a decisão do Conselho da OCDE 1 e a 
Convenção revista de Basileia 2 sobre o Controlo de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos;

− abordar as dificuldades encontradas na aplicação, administração e execução do 
Regulamento de 1993 do Conselho ("Regulamento de 1993") 3;

− prosseguir a harmonização global na área das transferências transfronteiras de 
resíduos, e 

− reorganizar e simplificar a estrutura do articulado do Regulamento de 1993.

Os principais elementos da proposta incluem, designadamente, alterações do quadro 
processual geral (nomeadamente no que diz respeito à notificação e consentimento 
prévios por escrito e aos requisitos em matéria de informação), alterações relativas às 

  
1 Decisão C (2001) 107 FINAL, da OCDE, de 21 de Maio de 2002, relativa à revisão da sua Decisão C(92) 

39/FINAL, sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos destinados a operações de 
valorização

2 Convenção de Basileia, de 22 de Março de 1989, sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e sua Eliminação, alterada em 6 de Novembro de 1998.

3 Regulamento (CEE) n.º 259/93.
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transferências de resíduos entre Estados-Membros e no âmbito do território dos 
Estados-Membros, e cláusulas relativas às exportações e importações.

No âmbito da primeira leitura, o Parlamento Europeu aprovou 103 alterações, incidindo sobre 
as seguintes principais questões:
1 Base jurídica única: ambiente
2. Inclusão dos subprodutos animais no regulamento 
3. Razões para objecções a transferências de resíduos destinados a eliminação, 

designadamente: auto-suficiência a nível nacional, operações intermédias, resíduos 
urbanos mistos

4. Razões para objecções a transferências de resíduos destinados a valorização, 
designadamente: normas de tratamento menos rigorosas, capacidade nacional, 
princípio da proximidade, princípio da auto-suficiência, plano de gestão de resíduos, 
poder calorífico, substâncias perigosas, operações intermédias, resíduos urbanos 
mistos, normas nacionais de valorização em caso de ausência de normas comunitárias 
de valorização

5 Proibição de transferência de resíduos destinados a operações intermédias
6. Acordos relativos a zonas fronteiriças
7. Informação e transparência

3. Comentários à posição comum e à recomendação para segunda leitura

Das 103 alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura, a posição comum 
incorpora 41 (totalmente, em parte ou em princípio, através de redacção idêntica ou 
semelhante ou no seu espírito). Sessenta e duas alterações não foram aceites. O Conselho 
considera que a posição comum não altera a abordagem e os objectivos da proposta original 
da Comissão. As sete principais questões da primeira leitura são debatidas seguidamente:

1. O Parlamento e o Conselho aceitaram o artigo 175º (ambiente) como base jurídica 
única, tendo em conta que o regulamento em apreço visa proteger o ambiente e não 
facilitar o comércio de resíduos. Tal é igualmente conforme com o parecer (não 
vinculativo) do Advogado-Geral no Processo C-178/03 (Comissão versus Parlamento 
e Comissão sobre a base jurídica do regulamento PIC), em que este concluiu que uma 
base jurídica dupla não é possível e que, se o texto legislativo comporta aspectos 
relacionados com o ambiente e com o mercado interno, a base jurídica deve ser o 
ambiente.

2. O Conselho excluiu inteiramente os subprodutos animais do âmbito de aplicação do 
regulamento. Não existe qualquer razão válida para que os subprodutos animais, que, 
de acordo com a definição do artigo 1º da Directiva 75/442/CEE, são considerados 
resíduos, sejam mantidos fora do âmbito de aplicação do regulamento. A Directiva 
75/442/CEE, bem como o regulamento em apreço, constituem legislação horizontal 
aplicável à totalidade dos resíduos. Não é, por isso, compreensível a exclusão de 
determinados resíduos. O Regulamento (CE) Nº 1774/2002 inclui sobretudo 
disposições relativas aos aspectos sanitários dos subprodutos animais e, em muito 
menor medida, relativas aos aspectos dos resíduos constituídos por subprodutos 
animais. A fim de garantir que as transferências destes resíduos são efectuadas de 
modo correcto e responsável do ponto de vista ambiental, importa que os mesmos 
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sejam incluídos no âmbito de aplicação do regulamento. A Comissão Europeia é 
igualmente contra a supressão dos subprodutos animais do âmbito de aplicação do 
regulamento e considera ser preferível apresentar a sua revisão da relação existente
entre o regulamento em apreço e o Regulamento (CE) Nº 1774/2002, que estabelece 
normas sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo 
humano, por forma a que os resultados desta revisão sejam tornado públicos antes da 
entrada em vigor do regulamento.

3/4. Apenas uma pequena parte das razões para objecções às transferências de resíduos foi 
adoptada pelo Conselho. Na proposta primitiva da Comissão, aplicam-se dois 
procedimentos:

• procedimento de informação no caso de resíduos não perigosos destinados a 
valorização. Estas transferências podem ter sempre lugar, não podem levantadas 
objecções.

• procedimento de notificação relativamente a resíduos (perigosos ou não perigosos) 
destinados a eliminação e resíduos perigosos destinados a valorização.

O procedimento de notificação significa que é necessário o consentimento mútuo. Tal 
significa que, caso ambos os países acordem numa transferência, a transferência pode 
ter lugar. Uma objecção à transferência apenas pode ser levantada com base nas razões
referidas no artigo 11º (para efeitos de eliminação) e no artigo 12º (para efeitos de 
valorização). Na proposta da Comissão, não existiam possibilidades suficientes de 
levantar objecções a uma transferência por razões ambientais. Tal torna-se ainda mais 
complicado à luz dos debates sobre a interpretação das definições de valorização e 
eliminação. Esta questão foi objecto de muitas acções perante o Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias. Até à data, a Comissão Europeia não colmatou a lacuna 
nas legislações nem clarificou, pelo menos, a definição de uma forma aplicável na 
prática. Por esse motivo, o Parlamento Europeu optou, em primeira leitura, por dar aos 
Estados-Membros mais possibilidades de levantar objecções a uma transferência. Tal 
não significa que as transferências sejam proibidas, dado que não é obrigatório 
levantar objecções: caso ambos os Estados-Membros estejam de acordo, a 
transferência pode muito simplesmente ter lugar. Acima de tudo, uma objecção deve 
ser ambientalmente justificada, tal como proposto em diversas alterações aos artigos 
11º e 12º. Tal significa que é possível evitar a valorização fictícia.

5. O Conselho não aceitou a proibição de transferências de resíduos para denominadas 
operações intermédias. É difícil compreender por que motivo o Conselho considera 
que é possível acompanhar a trajectória destas transferências de resíduos a fim de 
saber se teve lugar um tratamento adequado. As operações de "eliminação intermédia" 
ou "valorização intermédia" apenas geram confusão. Os resíduos que, numa primeira 
fase, têm de ser armazenados, misturados ou reembalados durante muito tempo criam 
problemas de conservação e favorecem a fraude. É preferível proibir, na globalidade, 
esse tipo de transportes transfronteiras de resíduos. No caso de serem permitidos, é 
necessário impor como condição uma eliminação ou valorização rápida. Deverão ser 
suprimidos, tanto quanto possível, os incentivos à valorização intermédia a baixo custo 
(por exemplo, a triagem ou outra operação difícil de verificar se foi efectuada 
correctamente). Além disso, é impensável que o armazenamento, a reembalagem e a 
mistura não possam efectuar-se no próprio Estado-Membro (de outro modo, não seria 



PR\579114PT.doc 41/41 PE 360.280v02-00

PT

respeitado o princípio da auto-suficiência). Seguidamente, poderá efectuar-se um 
eventual transporte destinado a garantir a eliminação final.

6. A proposta do Parlamento sobre os acordos relativos a zonas fronteiriças foi aceite 
pelo Comissão.

7. As alterações do Parlamento sobre a informação e a transparência não foram aceites 
pelo Conselho, pelo que devem ser reintroduzidas.

Embora, numa segunda leitura, não sejam normalmente apresentadas novas alterações, são 
necessárias algumas pequenas alterações para efeitos de clarificação e coerência com outras 
partes do regulamento em apreço. É igualmente necessária uma proposta adicional em matéria 
de controlo do cumprimento. O projecto IMPEL–SEAPORT demonstra a utilidade de acções 
regulares de controlos aleatórios de contentores nos portos, a fim de reforçar o controlo do 
cumprimento.

4. Conclusão

Em muitos aspectos, a posição comum do Conselho constitui uma melhoria por confronto 
com a proposta primitiva da Comissão. A escolha do ambiente como única base jurídica 
revela que o principal objectivo do Conselho é a protecção do ambiente. Este constituiu
também o principal objectivo do Parlamento Europeu na primeira leitura. Podem ser 
alcançadas mais melhorias em termos de protecção do ambiente através da proibição de 
transferências não justificadas, objecções a transferências que não apresentam qualquer 
mais-valia ambiental, evitando a valorização fictícia e prevendo um reforço do controlo do 
cumprimento do regulamento.

Incumbe à Comissão a importante tarefa de apresentar propostas relativas à Directiva-Quadro 
relativa aos resíduos e à estratégia em matéria de prevenção e reciclagem de resíduos. Estas 
propostas são muito importantes para este regulamento, a fim de clarificar as definições de 
eliminação e valorização. O objectivo é evitar, no futuro, transferências de resíduos para 
efeitos de valorização fictícia.


