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PR_COD_1am

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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento n.º 2150/2002 relativo às estatísticas de resíduos, no que respeita às 
competências de execução conferidas à Comissão
(COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0777),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 285.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0456/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 2150/2002
Artigo 4, n.º 3

Texto da Comissão Alteração

2-B. O n.º 3 do artigo 4.º é substituído 
pela seguinte redacção: 
"3. A Comissão elaborará um programa 
relativo aos estudos-piloto sobre os 
resíduos provenientes de actividades 
económicas na acepção do n.º1, alínea b) 
que deverão ser executados pelos 
Estados-Membros. Os estudos-piloto 
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terão por objectivo de desenvolver uma 
metodologia para obter dados regulares,
que se regerá pelos princípios das 
estatísticas comunitárias, como previsto 
no artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 
322/97.
A Comissão assumirá a 100 % os custos 
dos estudos-piloto. Com base nas 
conclusões desses estudos-piloto, a 
Comissão aprovará as medidas de 
execução necessárias. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, a fim 
de o completar, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 7.º".

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes e objectivo da proposta

O Regulamento (CE) n.º 2150/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
estatísticas de resíduos entrou em vigor em 29 de Dezembro de 2002. Em conformidade com 
a declaração conjunta do Parlamento, do Conselho e da Comissão sobre a decisão 
2006/512/CE relativa ao novo procedimento de comitologia (procedimento de 
regulamentação com controlo) aplicável aos actos adoptados em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 251.º do Tratado, ainda em vigor, estes actos devem ser 
adaptados nos termos dos procedimentos aplicáveis. A presente proposta da Comissão tem, 
por conseguinte, o objectivo de adaptar, se necessário, as disposições do regulamento relativo 
às estatísticas de resíduos ao novo procedimento de comitologia. 
De acordo com a presente proposta, a Comissão deveria estar habilitada a definir os critérios 
adequados da avaliação da qualidade, bem como o conteúdo dos relatórios de qualidade, a pôr 
em prática os resultados dos estudos-piloto e a adaptar o conteúdo dos anexos. Uma vez que 
são de âmbito geral e têm por objecto modificar elementos não essenciais do Regulamento
(CE) n.º 2150/2002, completando-o mediante o aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser adoptadas de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no artigo 5-A da Decisão 1999/468/CE.

Sugestão do relator

O antigo procedimento regulamentar foi conservado em poucos casos e, em dois casos, o 
relator propõe modificar a proposta a fim conseguir igualmente a adopção de medidas de 
aplicação com base nas conclusões de estudos-piloto, bem como de medidas para a produção 
de resultados nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 3.º (medidas previstas no n.º 3 do artigo 4.º) 
no quadro do novo procedimento de comitologia.

Observações relativas aos diversos atrasos

O relator pretende igualmente aproveitar a ocasião para observar que, no que se refere à 
aplicação e ao seguimento do regulamento se constatam alguns atrasos. A título de exemplo, 
as medidas de execução relativas à definição do formato adequado para a transmissão dos 
resultados pelos Estados-Membros1, previsto no artigo 6.º, sofreram um atraso de cerca de 5 
meses. O relatório da Comissão, mencionado no n.º 1 do artigo 8.º, sobre a qualidade das 
estatísticas e os encargos que estas acarretam para as empresas, não se encontra ainda 
disponível (o prazo era 29 de Dezembro de 2007). O relatório da Comissão e as propostas 
consecutivas, previstos no n.º 2 do artigo 8.º, tendo em vista pôr fim a eventuais 
sobreposições das obrigações de comunicação de dados, não foram transmitidos ao 
Parlamento e ao Conselho. O relatório da Comissão, mencionado no n.º 3 do artigo 8.º, sobre 
os progressos dos estudos-piloto, previsto no n.º 3 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º2, foi 
publicado em 31 de Maio de 2005 (ou seja, também cinco meses após o prazo). No que diz 
respeito ao conteúdo do relatório, são formuladas as seguintes conclusões:

                                               
1 Regulamento da Comissão (CE) n.º 782/2005 de 24 de Maio de 2005.
2 COM(2005)2230 publicado em 31 de Maio de 2005.
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Os primeiros resultados dos estudos-piloto sobre as estatísticas de importação e exportação 
de resíduos demonstram que, embora as estatísticas de comércio externo tenham sido 
identificadas como a melhor fonte, não proporcionam um conjunto completo de dados que 
possa ser utilizado para complementar os dados cobertos pelo regulamento relativo às 
transferências de resíduos. Relativamente a uma série de categorias de resíduos para as 
quais serão compiladas estatísticas, ainda não se identificou nenhuma solução concreta e, 
por conseguinte, serão necessários novos estudos. 
No que se refere às estatísticas de resíduos provenientes da agricultura, da caça, da 
silvicultura e da pesca, há que considerar uma vasta variedade de fluxos de resíduos, sendo 
crucial saber até que ponto os resíduos bio-orgânicos serão abrangidos pelas estatísticas de 
resíduos. Outro aspecto essencial é o tratamento dos resíduos no sector agrícola e o grau da 
sua inclusão nas estatísticas de resíduos.

Por conseguinte, é necessário que a Comissão Europeia publique um relatório de seguimento 
destes estudos-piloto, acompanhado de propostas adicionais.         
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