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DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 

de 18.4.2012 

que estabelece um questionário para os relatórios dos Estados-Membros sobre a 
aplicação da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 

resíduos 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas diretivas1, nomeadamente o 
artigo 37.º, n.º 1, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Nos termos do disposto na Diretiva 2008/98/CE, os Estados-Membros apresentam à 
Comissão, de três em três anos, informações sobre a aplicação da diretiva, sob a forma 
de relatório setorial em versão eletrónica, com base num questionário ou num esquema 
estabelecido pela Comissão. 

(2) Para permitir aos Estados-Membros cumprir as obrigações que lhes incumbem em 
matéria de apresentação de relatórios, por força da Diretiva 2008/98/CE, é por 
conseguinte necessário elaborar o referido relatório. 

(3) O primeiro relatório de aplicação abrange o período compreendido entre a data de 
transposição da Diretiva 2008/98/CE, ou seja, 12 de dezembro de 2010, e o final do 
período de referência de três anos, ou seja, 31 de Dezembro de 2012. 

(4) As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do 
comité instituído pelo artigo 6.º da Diretiva 91/692/CEE, 

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:  

Artigo 1.º 

Os Estados-Membros elaboram os seus relatórios sobre a aplicação da Diretiva 2008/98/CE 
com base no questionário constante do anexo da presente decisão. 

                                                 
1 JO L 312 de 22.11.2008, pp. 3-30.  
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Artigo 2.º 

Os destinatários da presente decisão são os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 18.4.2012. 

 Pela Comissão 
 Janez POTOČNIK 
 Membro da Comissão 
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ANEXO  

QUESTIONÁRIO 

para efeitos dos relatórios dos Estados-Membros sobre a aplicação da Diretiva 
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos  

1. TRANSPOSIÇÃO PARA O DIREITO NACIONAL (ARTIGO 40.º DA DIRETIVA 
2008/98/CE) 

Indique uma referência e, caso exista, uma ligação eletrónica à legislação nacional de 
transposição da Diretiva 2008/98/CE, incluindo eventuais alterações. 

2. HIERARQUIA DOS RESÍDUOS (ARTIGO 4.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

Descreva a forma como a hierarquia dos resíduos estabelecida no artigo 4.º da Diretiva 
2008/98/CE se reflete na legislação e nas medidas políticas no domínio da prevenção e gestão 
dos resíduos e como o Estado-Membro promove as opções conducentes aos melhores 
resultados ambientais globais quando aplica a hierarquia dos resíduos. 

Cite exemplos, designadamente, de categorias de fluxos de resíduos que se afastam da 
hierarquia, caso tal se justifique pela noção de ciclo de vida aplicada aos impactos globais da 
produção e gestão de tais resíduos. Importa demonstrar a forma como o Estado-Membro 
assegura que o desvio em relação à hierarquia dos resíduos se justifica de um ponto de vista 
objetivo, tendo em conta os critérios previstos no artigo 4.º, n.º 2, último período, e no 
considerando 31. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS (ARTIGO 7.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) No tocante ao artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, descreva o sistema de classificação 
dos resíduos do Estado-Membro. 

(2) No tocante ao artigo 7.º, n.os 2 e 3, da Diretiva 2008/98/CE, algum dos resíduos 
classificado como perigoso na lista de resíduos estabelecida pela Decisão 
2000/532/CE da Comissão2 foi classificado como não perigoso pelo Estado-Membro 
ou algum dos resíduos não classificado como perigoso na lista de resíduos foi 
classificado como perigoso? 

(3) O sistema de classificação de resíduos não perigosos do Estado-Membro afasta-se da 
lista europeia de resíduos? 

                                                 
2 JO L 226 de 6.9.2000, p. 3. 



 

PT 5   PT 

4. RESPONSABILIDADE ALARGADA DO PRODUTOR (ARTIGO 8.º DA DIRETIVA 
2008/98/CE) 

(1) Descreva as medidas legislativas e não legislativas através das quais o 
Estado-Membro estabeleceu a responsabilidade alargada do produtor para qualquer 
pessoa singular ou coletiva que, a título profissional, desenvolve, fabrica, transforma, 
trata, vende ou importa produtos. O Estado-Membro introduziu, nomeadamente, 
obrigações de retoma para produtos usados ou tomou medidas para garantir a 
possibilidade de reutilização ou de reciclagem dos produtos?  

(2) Quais as medidas tomadas pelo Estado-Membro para incentivar a conceção de 
produtos que permitam reduzir os respetivos impactos ambientais e a produção de 
resíduos durante a produção e utilização, bem como a subsequente gestão dos 
produtos que se tenham tornado resíduos? 

5. VALORIZAÇÃO (ARTIGO 10.º DA DIRETIVA 2008/98/CE)  

(1) Descreva a forma como o Estado-Membro aplicou o artigo 10.º da Diretiva 
2008/98/CE relativo à valorização e recolha seletiva de resíduos, em conformidade 
com os artigos 4.º e 13.º da mesma diretiva. 

(2) Indique os casos em que o Estado-Membro considera que a recolha seletiva de 
resíduos pode não ser viável do ponto de vista técnico, ambiental e económico. Por 
recolha seletiva entende-se a recolha efetuada mantendo o fluxo de resíduos separado 
por tipo e natureza por forma a facilitar o tratamento específico.  

6. REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM (ARTIGO 11.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) Descreva as medidas tomadas pelo Estado-Membro para aplicar os requisitos 
previstos no artigo 11.º, n.º 1, da Diretiva 2008/98/CE, a fim de promover a 
reutilização de produtos e as atividades de preparação com vista à reutilização. Que 
outras medidas foram tomadas pelo Estado-Membro?  

(2) A fim de ilustrar os resultados obtidos pelo Estado-Membro no que respeita ao 
cumprimento dos objetivos previstos no artigo 11.º da Diretiva 2008/98/CE, 
preencha o quadro que figura no ponto 19 do presente questionário. Se os objetivos 
não tiverem sido cumpridos, indique as razões do incumprimento e as medidas que o 
Estado-Membro tenciona tomar para alcançar os referidos objetivos. 

7. RECOLHA SELETIVA (ARTIGO 11.º, N.º 1, DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) Indique os fluxos de resíduos relativamente aos quais foram criados sistemas de 
recolha seletiva no Estado-Membro, a fim de melhorar e facilitar a valorização dos 
resíduos e promover uma reciclagem de alta qualidade. Concretamente, que medidas 
foram tomadas para estabelecer a recolha seletiva de papel, metal, plástico e vidro até 
2015 e promover a recolha seletiva de biorresíduos? 
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(2) Quais os fluxos de resíduos que são objeto de uma recolha conjunta ou de uma 
recolha combinada, e por que motivo? 

8. ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS (ARTIGOS 12.º E 36.º, N.º 1, DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

Descreva as medidas tomadas para garantir que os resíduos são objeto de operações de 
eliminação seguras, que cumprem o disposto no artigo 13.º da Diretiva 2008/98/CE relativo à 
protecção da saúde humana e do ambiente. De acordo com a hierarquia dos resíduos, quais as 
medidas tomadas para reduzir a deposição em aterro de resíduos? Concretamente, o 
Estado-Membro introduziu proibições de deposição em aterro ou instrumentos económicos 
para impedir a deposição em aterro dos resíduos? Quais as medidas tomadas para prevenir o 
abandono, a descarga ou a gestão não controlada de resíduos em consonância com o artigo 
36.º, n.º 1, da Diretiva 2008/98/CE? 

9. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DOS 
RESÍDUOS (ARTIGOS 14.º E 15.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) Explique sucintamente o sistema através do qual o Estado-Membro aplica 
plenamente o princípio do poluidor-pagador. 

(2) Indique se o Estado-Membro optou por que os custos da gestão de resíduos sejam 
suportados total ou parcialmente pelo produtor do produto que deu origem aos 
resíduos e se os distribuidores deste produto partilham os custos, indicando o sistema 
de repartição. 

10. PRINCÍPIOS DA AUTOSSUFICIÊNCIA E DA PROXIMIDADE (ARTIGO 16.º DA DIRETIVA 
2008/98/CE) 

(1) Quais as medidas tomadas em cumprimento da obrigação prevista no artigo 16.º, n.º 
1, da Diretiva 2008/98/CE, com vista à constituição de uma rede integrada e 
adequada de instalações de eliminação e de instalações de valorização das misturas 
de resíduos urbanos recolhidos em habitações particulares, incluindo os casos em que 
essa recolha abranja também resíduos desse tipo provenientes de outros produtores? 
Tal rede foi organizada a nível regional? 

(2) Como é que o Estado-Membro assegura que os resíduos são eliminados ou 
valorizados numa das instalações adequadas mais próximas? 

(3) Especifique o âmbito e a forma de cooperação que se possa ter estabelecido com 
outros Estados-Membros em cumprimento da obrigação prevista no artigo 16.º, n.º 1, 
da Diretiva 2008/98/CE. 

(4) Qual o grau de autossuficiência em matéria de eliminação de resíduos alcançado pelo 
Estado-Membro? Ilustre a sua resposta com os valores reais ou estimados dos 
resíduos eliminados no Estado-Membro, comparando-os com a quantidade total de 
resíduos produzidos no Estado-Membro que requerem eliminação. 
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11. GESTÃO DOS RESÍDUOS PERIGOSOS (ARTIGOS 17.º A 20.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) Descreva as medidas tomadas pelo Estado-Membro para assegurar que a produção, 
recolha, armazenamento e tratamento de resíduos perigosos são efetuados em 
condições que garantem a proteção do ambiente e da saúde humana. 

(2) Quais as medidas tomadas para garantir a rastreabilidade dos resíduos perigosos 
desde a produção até à eliminação final, nomeadamente através da manutenção de 
registos, nos termos do artigo 35.º da Diretiva 2008/98/CE, e da rotulagem adequada 
dos resíduos perigosos? Quais as medidas tomadas para garantir que os resíduos com 
propriedades perigosas são corretamente classificados como resíduos perigosos? 

(3) Indique a forma como a proibição de mistura de resíduos perigosos está a ser 
aplicada e por que meios, bem como os casos em que o Estado-Membro previu 
derrogações do disposto no artigo 18.º, n.º 1, da Diretiva 2008/98/CE, que permitem 
a mistura de resíduos perigosos.  

12. ÓLEOS USADOS (ARTIGO 21.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) Descreva o sistema aplicado no Estado-Membro para a recolha seletiva e o 
tratamento de óleos usados. 

(2) O Estado-Membro tomou medidas para prevenir a mistura de óleos usados com 
propriedades diferentes ou de óleos usados com outros resíduos ou materiais? Quais 
medidas? 

(3) Que medidas suplementares, tais como requisitos técnicos, responsabilidade do 
produtor, instrumentos económicos ou acordos voluntários, são aplicadas pelo 
Estado-Membro para efeitos da recolha seletiva de óleos usados e do seu correto 
tratamento? 

(4) Indique igualmente se os óleos usados estão sujeitos a requisitos de regeneração no 
Estado-Membro e se o Estado-Membro restringe os movimentos transfronteiriços de 
óleos usados provenientes do seu território para instalações de incineração ou de 
coincineração a fim de dar prioridade à regeneração de óleos usados.  

13. BIORRESÍDUOS (ARTIGO 22.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

Descreva sucintamente a forma como o Estado-Membro incentiva:  

(a) A recolha seletiva de biorresíduos, tendo em vista a sua compostagem e digestão; 

(b) O tratamento dos biorresíduos em moldes que satisfaçam um elevado nível de 
proteção do ambiente; 

(c) A utilização de materiais ambientalmente seguros produzidos a partir de 
biorresíduos.  
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14. LICENÇAS (ARTIGOS 23.º, 24.º E 25.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) Como é que o Estado-Membro assegura que os resíduos apenas são tratados por 
estabelecimentos ou empresas titulares de uma licença, em conformidade com o 
disposto no artigo 23.º da Diretiva 2008/98/CE? 

(2) Em que medida é que o Estado-Membro concedeu derrogações do requisito de 
licenciamento e que disposições foram previstas para garantir que o tratamento de 
resíduos dispensados dos requisitos de licenciamento está em consonância com o 
princípio de uma gestão ecológica dos resíduos? O Estado-Membro recorreu às 
orientações da Comissão sobre licenciamento e inspeções? 

15. PLANOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS (ARTIGO 28º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) Foi elaborado um ou mais planos de gestão de resíduos para alcançar os objetivos 
previstos nos artigos 1.º, 4.º, 13.º e 16.º da Diretiva 2008/98/CE? Forneça uma 
ligação para o sítio Web, acessível ao público, onde o(s) referido(s) plano(s) se 
encontra(m) disponível(is). O Estado-Membro recorreu às orientações da Comissão 
sobre as modalidades de elaboração de um plano de gestão de resíduos? 

(2) Quantos planos de gestão de resíduos foram elaborados de forma a abranger todo o 
território geográfico do Estado-Membro? Em caso de mais do que um plano, como é 
que o Estado-Membro assegura que todo o território geográfico é devidamente 
abrangido pelos planos de gestão de resíduos e que estes satisfazem os objetivos 
referidos nos artigos 1.º, 4.º, 13.º e 16.º da Diretiva 2008/98/CE? 

16. PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE RESÍDUOS (ARTIGO 29.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

(1) Foi elaborado um ou mais programas de prevenção de resíduos, em conformidade 
com os artigos 1.º e 4.º da Diretiva 2008/98/CE? Forneça uma ligação para o sítio 
Web, acessível ao público, onde o(s) referido(s) plano(s) se encontra(m) 
disponível(is). O Estado-Membro recorreu às orientações da Comissão sobre as 
modalidades de elaboração de um programa de prevenção de resíduos? 

(2) Descreva os principais elementos dos programas de prevenção de resíduos adotados 
pelo Estado-Membro, por forma a dissociar o crescimento económico dos impactos 
ambientais associados à produção de resíduos. 

(3) Indique os eventuais progressos resultantes dos programas de prevenção de resíduos 
durante o período de referência e a evolução da produção de resíduos durante o 
mesmo período.  

17. INSPEÇÕES (ARTIGO 34.º DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

Descreva sucintamente o sistema de inspeções periódicas a que se refere o artigo 34.º da 
Diretiva 2008/98/CE, com indicação da frequência e do alcance das inspeções. Indique 
igualmente a capacidade administrativa disponível no Estado-Membro para a realização de 



 

PT 9   PT 

tais inspeções. O Estado-Membro recorreu às orientações da Comissão sobre licenciamento e 
inspeções? 

18. EXECUÇÃO E SANÇÕES (ARTIGO 36.º, N.º 2, DA DIRETIVA 2008/98/CE) 

Cite exemplos do sistema de sanções eficazes, proporcionadas e dissuasivas aplicáveis pelo 
Estado-Membro em caso de violação das disposições da Diretiva 2008/98/CE. 

19. RESULTADOS ALCANÇADOS NO QUE RESPEITA AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 
ESTABELECIDOS NO ARTIGO 11.º, N.º 2, ALÍNEAS A) E B), DA DIRETIVA 2008/98/CE 

Os relatórios devem basear-se na Decisão 2011/753/UE da Comissão3. 

Período de referência: 

Em conformidade com a Decisão 2011/753/UE, os Estados-Membros devem verificar a 
conformidade com os objetivos estabelecidos no artigo 11.º, n.º 2, da Diretiva 2008/98/CE, 
calculando o peso dos fluxos de resíduos que são produzidos e dos fluxos de resíduos que são 
preparados para reutilização, reciclados ou objeto de outra operação de valorização de 
materiais durante um ano civil. Os Estados-Membros devem apresentar dados sobre o estado 
de preparação para a reutilização, reciclagem e valorização de materiais dos respetivos fluxos 
de resíduos relativamente a cada ano do período de referência de três anos ou aos anos de 
referência estabelecidos no anexo I, secção 5, do Regulamento (CE) n.º 2150/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho4. 

1 O Estado-Membro fornece dados sobre os seus resultados 
no que respeita ao cumprimento dos objetivos para cada 
ano do período de referência de três anos (selecionar 
resposta adequada)5. 

 

sim/não 

2 O Estado-Membro fornece dados sobre os seus resultados 
no que respeita ao cumprimento dos objetivos para os anos 
dos períodos de referência estabelecidos no anexo I, secção 
5, do Regulamento (CE) n.º 2150/2002 (selecionar 
resposta adequada)6. 

 

sim/não 

3 (indicar apenas no caso do primeiro relatório de execução 
elaborado com base no presente questionário) 

Método de cálculo n.º 1 

                                                 
3 JO L 310 de 25.11.2011, pp. 11. 
4 JO L 332 de 9.12.20012, p. 1. 
5 Estes dados serão recolhidos anualmente pelo Eurostat. 
6 Estes dados serão recolhidos de dois em dois anos pelo Eurostat. 
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Indique o método de cálculo escolhido nos termos do 
artigo 3.º, n.º 1, da Decisão 2011/753/UE, selecionando a 
resposta adequada. 

Método de cálculo n.º 2 

Método de cálculo n.º 3 

Método de cálculo n.º 4 

4 (indicar apenas a partir do segundo relatório de 
execução) 

Indique se o Estado-Membro alterou o método de cálculo 
escolhido no ponto 3. Em caso afirmativo, especifique o 
método de cálculo e a forma como o Estado-Membro 
assegura a coerência dos dados declarados. 

 

Os dados sobre a percentagem de valorização (incluindo a 
preparação para a reutilização e a valorização) e de 
reciclagem (incluindo a preparação para a reutilização e a 
reciclagem) são recolhidos pelo Eurostat. Os Estados-
Membros podem inserir os dados para efeitos de 
verificação: 

 

% por ano 

% por ano 

Preparação para a taxa de reutilização e reciclagem dos 
resíduos domésticos e semelhantes, conforme especificado 
no método de cálculo selecionado pelo Estado-Membro em 
cada ano abrangido pelo presente relatório de execução: 

% por ano 

% por ano 

% por ano 

5 

Taxa de valorização dos resíduos de construção e 
demolição em cada ano abrangido pelo presente relatório 
de execução: 

% por ano 

6 Se os objetivos não tiverem sido cumpridos, indique as 
razões do incumprimento e as medidas que o 
Estado-Membro tenciona tomar para alcançar os referidos 
objetivos. 
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