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Texto em vigor Alteração 

(8) É aditado o seguinte artigo 8.º-A: Suprimido 

«Artigo 8.º-A  

Requisitos gerais aplicáveis aos 

regimes de responsabilidade 

alargada do produtor 

 

1. Definem de forma clara as funções 

e responsabilidades dos produtores que 

colocam produtos no mercado da União, 

das organizações que aplicam regimes de 

responsabilidade alargada do produtor em 

seu nome, dos operadores públicos ou 

privados de resíduos, das autoridades 

locais e, se for o caso, dos operadores de 

preparação para a reutilização 

reconhecidos; 

 

- Fixam objetivos mensuráveis de gestão 

de resíduos, em consonância com a 

hierarquia dos resíduos, a fim de atingir, 

pelo menos, os objetivos quantitativos 

relevantes para o regime previstos na 

presente diretiva e nas Diretivas 

94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 

2012/19/UE; 

 

- Preveem um sistema de comunicação de 

informações para recolha de dados sobre 

os produtos colocados no mercado da 

União por produtores sujeitos a regimes 

de responsabilidade alargada. Depois de 

estes produtos se tornarem resíduos, o 
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sistema de comunicação de informações 

deve garantir a obtenção de dados sobre 

recolha e tratamento desses resíduos, 

especificando, sempre que necessário, os 

fluxos de resíduos; 

- Asseguram a igualdade de tratamento e 

a não discriminação entre produtores de 

produtos e entre pequenas e médias 

empresas. 

 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir que os 

detentores de resíduos visados pelos 

regimes de responsabilidade alargada do 

produtor criado nos termos do artigo 8.º, 

n.º 1, são informados acerca dos sistemas 

existentes de recolha de resíduos e de 

prevenção da deposição de lixo em 

espaços públicos. Os Estados-Membros 

tomam igualmente medidas para criar 

incentivos para os detentores de resíduos 

participarem nos sistemas de recolha 

seletiva existentes, nomeadamente através 

de normas ou incentivos económicos, 

consoante o caso. 

 

3. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir que as 

organizações criadas para aplicar, em 

nome de um produtor de produtos, as 

obrigações decorrentes da 

responsabilidade alargada deste último: 

 

(a) Definem claramente a área 

geográfica, os produtos e os materiais 

abrangidos; 

 

(b) Dispõem dos meios operacionais e 

financeiros necessários para cumprir as 

obrigações decorrentes da 

responsabilidade alargada do produtor; 

 

(c) Criam um mecanismo de autocontrolo 

adequado, com auditorias independentes 

periódicas para avaliar: - a gestão 

financeira da organização, incluindo o 

cumprimento dos requisitos previstos no 

n.º 4, alíneas a) e b);  

 

a qualidade dos dados recolhidos e 

comunicados nos termos do n.º 1, terceiro 
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travessão, e dos requisitos do 

o Regulamento (CE) n.º 1013/2006, alínea 

d), divulga ao público informações sobre:- 

os seus proprietários e membros; 

- as contribuições financeiras pagas pelos 

produtores; 

 

- o processo de seleção dos operadores de 

gestão de resíduos. 

 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir que as 

contribuições financeiras pagas pelos 

produtores para cumprir as obrigações 

decorrentes da responsabilidade alargada: 

 

(a) custos das operações de recolha 

seletiva, triagem e tratamento necessárias 

para cumprir os objetivos de gestão de 

resíduos previstos no n.º 1, segundo 

travessão, tendo em conta as receitas 

resultantes da reutilização ou da venda de 

matérias-primas secundárias provenientes 

dos seus produtos; 

 

- custos da comunicação das informações 

adequadas aos detentores de resíduos, nos 

termos do n.º 2; 

 

(b) São determinadas em função do custo 

real de fim de vida dos produtos ou 

grupos de produtos semelhantes, tendo em 

conta, nomeadamente, a possibilidade de 

reutilização e reciclagem; 

 

(c) Se baseiam no custo otimizado dos 

serviços prestados, se forem públicos os 

operadores de gestão dos resíduos que 

executam as funções operacionais 

previstas no regime de responsabilidade 

alargada do produtor. 

 

5. Os Estados-Membros criam um 

quadro adequado de controlo e 

verificação da aplicação, a fim de garantir 

que os produtores respeitam as obrigações 

decorrentes da responsabilidade alargada, 

que os recursos financeiros são 

corretamente utilizados e que todos os 

intervenientes na aplicação do regime 
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comunicam dados fiáveis. 

Sempre que, no território de um Estado-

Membro, existam várias organizações que 

aplicam o regime de responsabilidade 

alargada em nome dos produtores, o 

Estado-Membro cria uma autoridade 

independente para controlar o 

cumprimento das obrigações decorrentes 

desse regime. 

 

6. Os Estados-Membros criam uma 

plataforma para assegurar um diálogo 

periódico entre os que intervêm na 

aplicação do regime de responsabilidade 

alargada do produtor, incluindo 

operadores públicos ou privados de 

resíduos, autoridades locais e, se for o 

caso, operadores de preparação para a 

reutilização reconhecidos. 

 

7. Os Estados-Membros tomam 

medidas para assegurar que os regimes de 

responsabilidade alargada do produtor 

criados antes de [18 meses após a entrada 

em vigor da presente diretiva] respeitam o 

disposto no presente artigo no prazo de 24 

meses a contar da mesma data. 

 

Or. en 

Justificação 

Embora reconhecendo que a responsabilidade alargada do produtor tem um papel 

importante a desempenhar através da melhoria dos desempenhos ambientais, a inclusão de 

condições operacionais mínimas é demasiado prescritiva. A legislação no domínio dos 

resíduos deve centrar-se em incentivar um maior número de regimes de melhor qualidade, 

embora permitindo uma maior flexibilidade na sua conceção. Com a definição de objetivos e 

a reafirmação do princípio do produtor-pagador, não é necessário aplicar uma abordagem 

tão rígida em relação à fixação de regras para os regimes de responsabilidade alargada do 

produtor. 

 

 


