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Objeções a um ato delegado: isenção para a utilização de cádmio em 

aplicações de iluminação e de retroiluminação de monitores  

Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de maio de 2015, sobre a Diretiva Delegada  

da Comissão, de 30 de janeiro de 2015, que altera, para efeitos de adaptação ao 

progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito a uma isenção para a utilização de cádmio em aplicações 

de iluminação e de retroiluminação de monitores (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Diretiva Delegada da Comissão (C(2015)00383), 

– Tendo em conta o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 

junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 

equipamentos elétricos e eletrónicos, nomeadamente o artigo 4.º, o artigo 5.º, n.º 1, 

alínea a) e o artigo 22.°1, 

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 4, do seu Regimento, 

A. Considerando que o artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso 

de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 

(«Diretiva RSP») limita, nomeadamente, a utilização de cádmio nos equipamentos 

elétricos e eletrónicos (consultar a lista do anexo II da Diretiva RSP); 

B. Considerando que o anexo III da Diretiva RSP prevê isenções das restrições previstas 

no artigo 4.º, n.º 1; 

C. Considerando que o ponto 39 do anexo III contém uma derrogação para «Cádmio 

presente nos LED II-VI de conversão de cor (teor inferior a 10 μg de Cd por mm2 de 

superfície de emissão de luz) para utilização em sistemas de iluminação de estado sólido 

ou de visualização», que caduca em 1 de julho de 2014; 

D. Considerando que o artigo 5.º prevê a adaptação ao progresso científico e técnico do 
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anexo III para a inclusão e a supressão de isenções; 

E. Considerando que a Comissão indicou que recebeu em dezembro de 2012 um pedido de 

renovação da isenção 39,  e em maio de 2013 um pedido conexo de isenção mais restrita 

e específica para a utilização de cádmio nos pontos quânticos em monitores;  

F. Considerando que, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), as isenções devem ser 

incluídas no anexo III, desde que essa inclusão não fragilize a proteção do ambiente e 

da saúde proporcionada pelo Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e se estiver preenchida 

uma das seguintes condições: caso seja impraticável, por razões de ordem técnica ou 

científica, a sua eliminação ou substituição através de alterações de conceção ou de 

materiais e componentes que não requeiram qualquer dos materiais ou substâncias a que 

se refere o anexo II, caso não esteja garantida a fiabilidade das substâncias alternativas, 

caso os impactos negativos totais para o ambiente, a saúde e a segurança dos 

consumidores, decorrentes da substituição, ultrapassem os benefícios totais ambientais, 

para a saúde e para a segurança dos consumidores daí resultantes; 

G. Considerando que a Diretiva Delegada da Comissão prolonga a isenção 39 até 30 de 

junho de 2017, mudando a sua denominação para isenção 39 a), e introduz uma nova 

isenção 39 b) mais específica sobre «Cádmio nos pontos quânticos de nanocristais 

semicondutores à base de cádmio em retrogradação para utilização na retroiluminação 

de monitores (< 0,2 µg de Cd por mm2 de área do ecrã)», que caduca em 30 de junho de 

2018;  

H. Considerando que o prolongamento da isenção 39 e a nova isenção 39 b) se referem a 

pontos quânticos com cádmio, embora apenas seja feita referência específica a pontos 

quânticos na isenção 39 b);  

I. Considerando que o prolongamento da isenção 39 diz respeito a duas aplicações 

diferentes dos pontos quânticos com cádmio: uma diz respeito à utilização na 

iluminação de estado sólido (a seguir denominada «iluminação»), a outra diz respeito a 

sistemas de visualização;  

J. Considerando que a nova isenção 39 b) apenas diz respeito a monitores;  

K. Considerando que a Comissão afirma explicitamente que os LED de pontos quânticos 

(com e sem cádmio) para iluminação ainda não estão disponíveis e reconhece que o 

respetivo impacto ambiental positivo não pôde, por conseguinte, ser demonstrado; que, 

no entanto, a Comissão prolongou a isenção genérica para as aplicações de iluminação 

com base em pontos quânticos com cádmio até 30 de junho de 2017, a fim de permitir 

que a indústria da iluminação solicite uma isenção específica, uma vez que essas 

aplicações já se encontram em fase de pré-produção; 

L. Considerando que os consultores independentes que analisaram os pedidos em nome da 

Comissão consideraram que as informações fornecidas não permitiam concluir se 

atualmente se justifica uma isenção para a iluminação e, por conseguinte, 



 

 

recomendaram explicitamente que essa isenção não fosse concedida1; 

M. Considerando que a informação informal divulgada pela Comissão em 12 de maio de 

2015 não altera a situação, uma vez que não foi dada qualquer prova da disponibilidade 

destes produtos no mercado europeu, nem foi fornecida uma avaliação das suas 

propriedades relativamente às disposições do artigo 5.º, n.º 1, alínea a);  

N. Considerando que, devido a não estarem disponíveis produtos de iluminação relevantes, 

o requerente não conseguiu demonstrar que estava preenchida pelo menos uma das 

condições previstas no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) no que diz respeito à utilização de 

pontos quânticos com cádmio na iluminação; que, por conseguinte, não se justifica 

conceder um prolongamento da isenção para fins de iluminação; 

O. Considerando que tal isenção pode ser relevante no futuro mas apenas pode ser 

concedida com base numa avaliação adequada, o que ainda não foi feito; 

P. Considerando que, além disso, a Comissão concedeu, na sua Diretiva Delegada, uma 

nova isenção específica para os pontos quânticos com cádmio em monitores, 

defendendo que já eram utilizados nesses aparelhos, que teriam um impacto global 

positivo devido ao seu baixo consumo de energia e que os pontos quânticos sem cádmio 

ainda não estavam tecnicamente disponíveis;  

Q. Considerando que os consultores independentes que analisaram os pedidos em nome da 

Comissão recomendaram, em abril de 2014, que fosse concedida uma isenção específica 

para os pontos quânticos com cádmio em monitores com um prazo mais curto do que o 

solicitado (até 30 de junho de 2017, ou seja, menos um ano do que período adotado pela 

Comissão), tendo em conta o pressuposto de que os pedidos que resultaram na redução 

das quantidades de cádmio, bem como em substitutos sem cádmio, estão na fase final da 

investigação; que, por outras palavras, a recomendação foi baseada na ausência de 

pontos quânticos sem cádmio em monitores nessa altura;  

R. Considerando, no entanto, que desde então se verificaram importantes 

desenvolvimentos no mercado; que, em 2015, um dos principais fabricantes de 

televisores a nível mundial colocou uma linha completa de novos modelos de 

televisores no mercado da União baseada em pontos quânticos sem cádmio, disponível 

nos principais pontos de venda a retalho em vários Estados-Membros (pelo menos na 

Alemanha, no Reino Unido e na Bélgica);  

S. Considerando, por outro lado, que aparentemente já não existem televisores com pontos 

quânticos com cádmio no mercado da União e que é difícil encontrar um retalhista para 

o único computador portátil cujo monitor é baseado na tecnologia de pontos quânticos 

com cádmio;  

T. Considerando que é de prever que as propriedades em termos de poupança de energia 

dos pontos quânticos sem cádmio sejam semelhantes às dos pontos quânticos com 

cádmio; que, de acordo com informações de rotulagem ecológica, quando se comparam 

                                                 
1  Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on 

technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from 
the substance restrictions in electrical and electronic equipment (p.89) - 
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_E
valuation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf 



 

 

televisores com a mesma dimensão, um ecrã de televisão com pontos quânticos sem 

cádmio consome menos energia do que um modelo com pontos quânticos com cádmio; 

que, de acordo com informações da indústria, o ensaio do desempenho das cores em 

comparação com a norma relevante demonstrou que o desempenho dos ecrãs com 

pontos quânticos sem cádmio era igual, se não mesmo superior; 

U. Considerando que a principal justificação da Comissão para a concessão da nova 

isenção específica é que os «pontos quânticos sem cádmio ainda não estão tecnicamente 

disponíveis»; 

V. Considerando que essa justificação é manifestamente incorreta, uma vez que não só os 

pontos quânticos sem cádmio estão tecnicamente disponíveis, como também está 

amplamente disponível no mercado da União toda uma linha de televisores com base 

nessa tecnologia, à venda nos principais pontos de venda a retalho;  

W. Considerando que a informação informal divulgada pela Comissão, em 12 de maio de 

2015, não altera a situação; que os exemplos indicados pela Comissão para produtos 

com ecrãs com pontos quânticos com cádmio estão indisponíveis atualmente (televisor 

TCL 55''), só estão disponíveis nos EUA (computador portátil ASUS, televisores Sony) 

ou apenas são produtos que ainda não foram lançados (Konka, Phillips, AOC); 

X. Considerando que o prolongamento da atual isenção 39 e a introdução de uma nova 

isenção 39 b) não preenchem nenhuma das condições do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), e, 

por conseguinte, não se justificam; que prazos relativamente curtos não justificam o 

incumprimento das condições do artigo 5.º, n.º 1, alínea a);  

Y. Considerando que, nos termos do artigo 5.º, n.º 5, da Diretiva RSP, a atual isenção 39 

permanece válida até que a Comissão tome uma decisão sobre o pedido de renovação; 

Z. Considerando que, nos termos do artigo 5.º, n.º 6, da Diretiva RSP, no caso de um 

pedido de renovação de uma isenção ser indeferido ou de uma isenção ser revogada, a 

isenção caduca num prazo mínimo de 12 meses e num prazo máximo de 18 meses a 

contar da data da decisão; 

AA. Considerando que, por conseguinte, a rejeição da Diretiva Delegada não proíbe a 

utilização de pontos quânticos com cádmio mas apenas desencadeia uma nova 

avaliação; que, logo, não existem distorções do mercado, uma vez que a atual isenção 

permanece válida até ser revogada, com um período de carência adicional a ser 

concedido posteriormente;  

AB. Considerando que se registaram novos desenvolvimentos importantes relativamente à 

disponibilidade comercial de produtos baseados na tecnologia de pontos quânticos sem 

cádmio que exigem uma nova avaliação;  

1.  Opõe-se à Diretiva Delegada da Comissão; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e de lhe 

comunicar que a Diretiva Delegada não pode entrar em vigor; 

3. Considera que a Diretiva Delegada da Comissão não cumpre as condições estabelecidas 

no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2011/65/UE, para ambas as isenções que insere 

nos pontos 39 a) e 39 b) do Anexo III da Diretiva 2011/65/UE; 



 

 

4.  Considera, em particular, que a justificação dada para a isenção do ponto 39 b) se baseia 

numa situação desatualizada relativamente à viabilidade da substituição do cádmio em 

pontos quânticos; apela, por conseguinte, a uma rápida reavaliação da atual isenção do 

ponto 39 do Anexo III da Diretiva 2011/65/UE tendo em conta as condições do 

artigo 5.º, n.º 1, alínea a), dessa diretiva, para efeitos da sua revogação;  

5. Insta a Comissão a apresentar um novo ato delegado que tenha em conta a posição do 

Parlamento; 

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e aos 

governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

 


