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Alteração 77
Jill Evans

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Or. en

Justificação

A alteração adapta a base jurídica às alterações resultantes do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Alteração 78
Jill Evans

Proposta de directiva
Citação 5

Texto da Comissão Alteração

Deliberando nos termos do artigo 251.º do 
Tratado,

Deliberando nos termos do artigo 294.º do 
Tratado,

Or. en

Justificação

A alteração adapta a base jurídica às alterações resultantes do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.
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Alteração 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O estudo sobre as substâncias 
perigosas em equipamentos eléctricos e 
electrónicos encomendado pela Comissão 
recomendava vivamente a eliminação 
gradual das organobrominas e dos 
organocloros, devido ao seu potencial 
para formar dioxinas e furanos 
polibromados e policlorados nas 
operações de tratamento de resíduos, e 
dava prioridade à eliminação do PVC em 
relação às opções de gestão de risco 
selectivas, a fim de garantir uma 
libertação reduzida de PVC, dos seus 
aditivos e dos produtos de combustão 
perigosos. Recomenda também a 
rotulagem do pó de berílio e do óxido de 
berílio e a eliminação voluntária, 
combinada com a fiscalização do 
mercado, de várias outras substâncias 
examinadas.

Or. en

Justificação

Deve ser feita referência às recomendações do Öko-Institut, com as suas diferentes opções, 
referindo que as sugestões vão além da recomendação de incluir substâncias no Anexo IV.

Alteração 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Não existe certeza científica quanto 
à segurança dos nanomateriais para a 
saúde humana e o ambiente, nenhuma 
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definição internacionalmente aceite de 
nanomaterial e nenhumas orientações 
aprovadas internacionalmente no que diz 
respeito aos testes; o Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI) 
da Comissão adoptou, em 28-29 de 
Setembro de 2005, um parecer sobre as 
nanotecnologias que assinala importantes 
lacunas ao nível dos conhecimentos 
necessários à avaliação dos riscos e 
conclui que os actuais métodos 
toxicológicos e ecotoxicológicos podem 
não ser suficientes para responder a todas 
as questões suscitadas pelas 
nanopartículas. Há cada vez mais estudos 
científicos que mostram que alguns 
nanotubos de carbono se podem 
comportar como fibras de amianto e ter, 
por isso, consequências graves para a 
saúde humana. O mesmo acontece com as 
nanopartículas de prata, que podem 
acabar no ambiente e ter um grave 
impacto nos solos e nos organismos 
terrestres e aquáticos.

Or. en

Justificação

Um programa de investigação de 2009 sobre nanotecnologias emergentes concluiu que 
existem no mercado à volta de 807 produtos com nanomateriais, alguns dos quais são EEE. 
Os nanotoxicólogos estão de acordo em dizer que os riscos de graves consequências para a 
saúde e o ambiente são reais, devendo por isso ser tomadas medidas de precaução no que diz 
respeito aos nanomateriais. Esta alteração está ligada à alteração ao n.º 1 do artigo 40, nova 
alínea b), que sugere a rotulagem da nano prata e dos nonotubos de carbono.

Alteração 81
Chris Davies

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As substâncias visadas pela presente (6) As substâncias visadas pela presente 



PE439.865v01-00 6/79 AM\808689PT.doc

PT

directiva foram bem estudadas e avaliadas 
do ponto de vista científico e têm sido
sujeitas a diferentes medidas, tanto a nível 
comunitário como a nível nacional.

directiva deveriam ser bem estudadas e 
avaliadas do ponto de vista científico antes 
de serem estabelecidas restrições e de 
passarem a ser sujeitas a diferentes 
medidas, tanto a nível comunitário como a 
nível nacional.

Or. en

Justificação

A avaliação das substâncias enumeradas no anexo III ainda não foi concluída.

Alteração 82
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As substâncias visadas pela presente 
directiva foram bem estudadas e avaliadas 
do ponto de vista científico e têm sido
sujeitas a diferentes medidas, tanto a nível 
comunitário como a nível nacional.

(6) As substâncias visadas pela presente 
directiva deveriam ser bem estudadas e 
avaliadas do ponto de vista científico antes 
de serem estabelecidas restrições e de 
passarem a ser sujeitas a diferentes 
medidas, tanto a nível comunitário como a 
nível nacional.

Or. en

Justificação

Está prevista a avaliação das substâncias enumeradas no Anexo III, que deve ser feita 
criteriosamente; mas é uma tarefa que ainda não está terminada.

Alteração 83
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As substâncias visadas pela presente 
directiva foram bem estudadas e avaliadas 
do ponto de vista científico e têm sido 

(6) As substâncias visadas pela presente 
directiva foram, em parte, bem estudadas e 
avaliadas do ponto de vista científico e têm 
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sujeitas a diferentes medidas, tanto a nível 
comunitário como a nível nacional.

sido sujeitas a diferentes medidas, tanto a 
nível comunitário como a nível nacional –
em parte, esse trabalho ainda tem de ser 
feito antes de serem tomadas decisões 
sobre eventuais restrições e/ou outras 
medidas.

Or. en

Justificação

O trabalho científico mencionado pela Comissão ainda não foi realizado para todas as 
substâncias, nomeadamente as que constam do anexo III, cuja avaliação está programada.

Alteração 84
Julie Girling

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As substâncias visadas pela presente 
directiva foram bem estudadas e avaliadas 
do ponto de vista científico e têm sido 
sujeitas a diferentes medidas, tanto a nível 
comunitário como a nível nacional.

(6) As substâncias visadas pela presente 
directiva foram bem estudadas e avaliadas 
do ponto de vista científico e têm sido 
sujeitas a diferentes medidas, tanto a nível 
comunitário como a nível nacional. As 
substâncias enumeradas no Anexo III 
deveriam ser bem estudadas e avaliadas 
do ponto de vista científico antes de serem 
estabelecidas restrições. 

Or. en

Justificação

Está prevista a avaliação das substâncias enumeradas no Anexo III, que deve ser feita 
criteriosamente; mas é uma tarefa que ainda não está terminada.
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Alteração 85
Chris Davies

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva têm em conta as orientações e 
recomendações internacionais existentes e 
baseiam-se na avaliação da informação 
científica e técnica disponível. Estas 
medidas são necessárias para atingir o 
nível escolhido de protecção da saúde 
humana e animal e do ambiente, 
ponderados os riscos que poderiam 
decorrer para a Comunidade da não 
adopção de quaisquer medidas. As 
referidas medidas serão objecto de revisão 
permanente e, se necessário, ajustadas, de 
modo a tomar em conta os dados 
científicos e técnicos disponíveis.

(7) As medidas previstas na presente 
directiva têm em conta as orientações e 
recomendações internacionais existentes e 
baseiam-se na avaliação da informação 
científica e técnica disponível. Estas 
medidas são necessárias para atingir o 
nível escolhido de protecção da saúde 
humana e animal e do ambiente, 
ponderados os riscos que poderiam 
decorrer para a Comunidade da não 
adopção de quaisquer medidas. As 
referidas medidas serão objecto de revisão 
permanente e, se necessário, ajustadas, de 
modo a tomar em conta os dados 
científicos e técnicos disponíveis. Devem 
ser considerados como uma prioridade, 
em particular, os riscos para a saúde 
humana ou para o ambiente decorrentes 
da utilização de substâncias que constam 
do anexo XIV do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, merecendo especial referência 
o hexabromociclododecano (HBCDD), o 
di(2-etil-hexilo) ftalato, o ftalato de 
benzilbutilo (BBP) e o ftalato de dibutilo 
(DBP). 

Or. en

Justificação

Vários organismos já manifestaram algumas reservas relativamente a estas substâncias.
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Alteração 86
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva têm em conta as orientações e 
recomendações internacionais existentes e 
baseiam-se na avaliação da informação 
científica e técnica disponível. Estas 
medidas são necessárias para atingir o 
nível escolhido de protecção da saúde 
humana e animal e do ambiente, 
ponderados os riscos que poderiam 
decorrer para a Comunidade da não 
adopção de quaisquer medidas. As 
referidas medidas serão objecto de revisão 
permanente e, se necessário, ajustadas, de 
modo a tomar em conta os dados 
científicos e técnicos disponíveis.

(7) As medidas previstas na presente 
directiva têm em conta as orientações e 
recomendações internacionais existentes e 
baseiam-se na avaliação da informação 
científica e técnica disponível. Estas 
medidas são necessárias para atingir o 
nível escolhido de protecção da saúde 
humana e animal e do ambiente, 
ponderados os riscos que poderiam 
decorrer para a Comunidade da não 
adopção de quaisquer medidas. As 
referidas medidas serão objecto de revisão 
permanente e, se necessário, ajustadas, de 
modo a tomar em conta os dados 
científicos e técnicos disponíveis. Devem 
ser considerados como uma prioridade, 
em particular, os riscos para a saúde 
humana ou para o ambiente decorrentes 
da utilização de substâncias que constam 
do anexo XIV do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, merecendo especial referência 
o hexabromociclododecano (HBCDD), o 
di(2-etil-hexilo) ftalato, o ftalato de 
benzilbutilo (BBP) e o ftalato de dibutilo 
(DBP). 

Or. en

Justificação

Ligada à alteração ao Anexo III.
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Alteração 87
Chris Davies

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Logo que existam provas científicas, e 
tendo presente o princípio da precaução, 
deverá ser analisada a proibição de outras 
substâncias perigosas e a sua substituição 
por substâncias alternativas mais 
respeitadoras do ambiente e que assegurem 
pelo menos o mesmo nível de protecção 
dos consumidores, sem esquecer a 
coerência com a restante legislação 
comunitária e, nomeadamente, o
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas (REACH). Deve ser 
especificamente tomado em consideração o 
potencial impacto nas PME.

(12) Logo que existam provas científicas, e 
tendo presente o princípio da precaução, 
deverá ser analisada a proibição de outras 
substâncias perigosas e a sua substituição 
por substâncias ou tecnologias alternativas 
mais respeitadoras do ambiente e que 
assegurem pelo menos o mesmo nível de 
protecção dos consumidores. Para o efeito, 
a Comissão deveria estudar os impactos 
negativos de outras substâncias perigosas 
e a possibilidade da sua substituição, em 
especial no fim do ciclo de vida do 
equipamento eléctrico e electrónico, tendo 
em vista a apresentação de propostas 
legislativas para reforçar periodicamente 
as disposições da presente directiva. Esta 
análise deve incluir uma avaliação de 
impacto completa, com a consulta das 
partes interessadas, tal como prevê o n.º 7 
do artigo 4.º. A análise deve também 
procurar manter a coerência com a 
restante legislação comunitária e 
aproveitar ao máximo as sinergias com o 
trabalho realizado ao abrigo do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas (REACH)1. Deve ser 
especificamente tomado em consideração o 
potencial impacto nas PME.

Or. en

Justificação

Devem ser analisadas outras substâncias perigosas tendo em vista uma futura restrição, mas 
só depois de ter sido realizada uma avaliação de impacto e uma análise adequada destinada 
a determinar se a utilização de alternativas trará benefícios substanciais para a saúde 
humana e o ambiente. 
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Alteração 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Logo que existam provas científicas, e 
tendo presente o princípio da precaução, 
deverá ser analisada a proibição de outras 
substâncias perigosas e a sua substituição 
por substâncias alternativas mais 
respeitadoras do ambiente e que assegurem 
pelo menos o mesmo nível de protecção 
dos consumidores, sem esquecer a 
coerência com a restante legislação 
comunitária e, nomeadamente, o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas (REACH). Deve ser 
especificamente tomado em consideração o 
potencial impacto nas PME. Deve ser 
especificamente tomado em consideração o 
potencial impacto nas PME.

(12) Logo que existam provas científicas, e 
tendo presente o princípio da precaução, 
deverá ser analisada a proibição de outras 
substâncias perigosas e a sua substituição 
por substâncias alternativas mais 
respeitadoras do ambiente e que assegurem 
pelo menos o mesmo nível de protecção 
dos consumidores. Esta análise deve 
incluir uma avaliação de impacto 
completa, com a consulta das partes 
interessadas pertinentes. A análise deve 
também procurar manter a coerência com 
a restante legislação comunitária e 
aproveitar ao máximo as sinergias com o 
trabalho realizado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas (REACH). Deve ser 
especificamente tomado em consideração o 
potencial impacto nas PME.

Or. en

Alteração 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O desenvolvimento das energias 
renováveis é um dos principais objectivos 
da União Europeia e a contribuição das 
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fontes de energia renováveis para os 
objectivos ambientais e climáticos é 
crucial. A Directiva 2009/28/CE, de 23 de 
Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis1 lembra que deve ser 
assegurada a coerência entre esses 
objectivos e a legislação ambiental da 
União. Consequentemente, esta directiva 
não deve impedir o desenvolvimento das 
tecnologias das energias renováveis que 
não apresentem perigo para o ambiente e 
que sejam sustentáveis e economicamente 
viáveis, como os painéis solares 
fotovoltaicos, que devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação da presente directiva. 
Estudos de avaliação de impacto 
independentes solicitados pela Comissão 
recomendam também a exclusão dos 
painéis solares fotovoltaicos do campo de 
aplicação da presente directiva.
1 JO L 140, 05.06.09, p. 16.

Or. fr

Justificação

A revisão da Directiva RSP deve ser coerente com os objectivos da UE em matéria de 
alterações climáticas e permitir o desenvolvimento de energias sustentáveis e 
economicamente viáveis. É, assim, essencial autorizar certas exclusões do campo de 
aplicação da directiva a fim de ajudar a UE a atingir os seus objectivos mais amplos no 
domínio da protecção do ambiente, da segurança do aprovisionamento de energia e da luta 
contra as alterações do clima.

Alteração 90
Chris Davies

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Aquando da próxima revisão da 
iniciativa REACH, deve ser realizada uma 
análise minuciosa do valor acrescentado 
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da Directiva 2002/95/CE (RSP) tendo em 
vista a integração da Directiva RHS no 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Or. en

Justificação

O objectivo a longo prazo deve ser reunir as iniciativas REACH e RSP.

Alteração 91
Julie Girling

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser concedidas dispensas da 
exigência de substituição nos casos em que 
esta não seja possível, do ponto de vista 
científico e técnico, tomando 
especificamente em consideração a 
situação das PME, em que seja provável 
que os impactos negativos no ambiente, na 
saúde ou socioeconómicos causados pela 
substituição ultrapassem os benefícios para 
a saúde, o ambiente e socioeconómicos
dela decorrentes ou ainda quando não 
estiver garantida a disponibilidade e a 
fiabilidade das substâncias de substituição.  
A substituição das substâncias perigosas 
nos equipamentos eléctricos e electrónicos 
deve igualmente ser efectuada de forma 
compatível com a preservação da saúde e 
da segurança dos utilizadores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos. A 
colocação de dispositivos médicos no 
mercado implica um procedimento de 
avaliação da conformidade nos termos das 
Directivas 93/42/CE e 98/79/CE, que 
poderá exigir a participação de um 
organismo notificado designado pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Caso esse organismo notificado 
certifique que não se encontra demonstrada 

(13) Devem ser concedidas dispensas da 
exigência de substituição nos casos em que 
esta não seja possível, do ponto de vista 
científico e técnico, tomando 
especificamente em consideração a 
situação das PME, em que seja provável 
que os impactos negativos no ambiente, na 
saúde ou socioeconómicos causados pela 
substituição ultrapassem os benefícios para 
a saúde ou o ambiente dela decorrentes ou 
ainda quando não estiver garantida a 
disponibilidade e a fiabilidade das 
substâncias de substituição. A substituição 
das substâncias perigosas nos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
deve igualmente ser efectuada de forma 
compatível com a preservação da saúde e 
da segurança dos utilizadores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos.  A 
colocação de dispositivos médicos no 
mercado implica um procedimento de 
avaliação da conformidade nos termos das 
Directivas 93/42/CE e 98/79/CE, que 
poderá exigir a participação de um 
organismo notificado designado pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Caso esse organismo notificado 
certifique que não se encontra demonstrada 
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a segurança das potenciais substâncias 
alternativas destinadas a utilização em 
dispositivos médicos ou em dispositivos 
médicos in vitro, esse facto deve ser visto 
como um impacto claramente negativo em 
termos socioeconómicos, de saúde e de 
segurança dos consumidores. Deverá ser 
prevista a possibilidade de solicitar que os 
equipamentos abrangidos pela presente 
directiva fiquem isentos do cumprimento 
da sua data de entrada em vigor, 
inclusivamente quando esse pedido for 
apresentado antes da inclusão efectiva 
desses equipamentos no âmbito da 
directiva.

a segurança das potenciais substâncias 
alternativas destinadas a utilização em 
dispositivos médicos ou em dispositivos 
médicos in vitro, esse facto deve ser visto 
como um impacto claramente negativo em 
termos socioeconómicos, de saúde e de 
segurança dos consumidores.  Deverá ser 
prevista a possibilidade de solicitar que os 
equipamentos abrangidos pela presente 
directiva fiquem isentos do cumprimento 
da sua data de entrada em vigor, 
inclusivamente quando esse pedido for 
apresentado antes da inclusão efectiva 
desses equipamentos no âmbito da 
directiva.

Or. en

Justificação

Os benefícios, quer para a saúde, quer para o ambiente, podem justificar, por si sós, a 
necessidade de uma isenção. Ao estudar-se a conversão para alternativas mais seguras, é 
importante reconhecer que a segurança e a fiabilidade não estão obrigatoriamente 
associadas.  A fiabilidade é a capacidade que um produto tem de desempenhar 
invariavelmente a função para a qual foi concebido, nas condições e durante o tempo de vida 
previstos, ao passo que a segurança diz respeito à capacidade que um produto tem de
cumprir a sua função sem um impacto negativo para a saúde ou o bem-estar físico das 
pessoas que com ele interajam.

Alteração 92
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser concedidas dispensas da 
exigência de substituição nos casos em que 
esta não seja possível, do ponto de vista 
científico e técnico, tomando 
especificamente em consideração a 
situação das PME, em que seja provável 
que os impactos negativos no ambiente, na 
saúde ou socioeconómicos causados pela 

(13) Devem ser concedidas dispensas da 
exigência de substituição nos casos em que 
esta não seja possível, do ponto de vista 
científico e técnico, ou caso seja provável 
que os impactos negativos no ambiente e 
na saúde causados pela substituição 
ultrapassem os benefícios para o ambiente 
e a saúde dela decorrentes. A substituição 
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substituição ultrapassem os benefícios para 
a saúde, o ambiente e socioeconómicos
dela decorrentes ou ainda quando não 
estiver garantida a disponibilidade e a 
fiabilidade das substâncias de 
substituição. A substituição das 
substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos deve igualmente 
ser efectuada de forma compatível com a 
preservação da saúde e da segurança dos 
utilizadores de equipamentos eléctricos e 
electrónicos. A colocação de dispositivos 
médicos no mercado implica um 
procedimento de avaliação da 
conformidade nos termos das Directivas 
93/42/CE e 98/79/CE, que poderá exigir a 
participação de um organismo notificado 
designado pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Caso esse 
organismo notificado certifique que não se 
encontra demonstrada a segurança das 
potenciais substâncias alternativas 
destinadas a utilização em dispositivos 
médicos ou em dispositivos médicos in 
vitro, esse facto deve ser visto como um 
impacto claramente negativo em termos 
socioeconómicos, de saúde e de segurança 
dos consumidores. Deverá ser prevista a 
possibilidade de solicitar que os 
equipamentos abrangidos pela presente 
directiva fiquem isentos do cumprimento 
da sua data de entrada em vigor, 
inclusivamente quando esse pedido for 
apresentado antes da inclusão efectiva 
desses equipamentos no âmbito da 
directiva.

das substâncias perigosas nos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
deve igualmente ser efectuada de forma 
compatível com a preservação da saúde e 
da segurança dos utilizadores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos. A 
colocação de dispositivos médicos no 
mercado implica um procedimento de 
avaliação da conformidade nos termos das 
Directivas 93/42/CE e 98/79/CE, que 
poderá exigir a participação de um 
organismo notificado designado pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Caso esse organismo notificado 
certifique que não se encontra demonstrada 
a segurança das potenciais substâncias 
alternativas destinadas a utilização em 
dispositivos médicos ou em dispositivos 
médicos in vitro, esse facto deve ser visto 
como um impacto claramente negativo em 
termos socioeconómicos, de saúde e de 
segurança dos consumidores. Deverá ser 
prevista a possibilidade de solicitar que os 
equipamentos abrangidos pela presente 
directiva fiquem isentos do cumprimento 
da sua data de entrada em vigor, 
inclusivamente quando esse pedido for 
apresentado antes da inclusão efectiva 
desses equipamentos no âmbito da 
directiva.

Or. de

Justificação

A utilização das substâncias proibidas por esta directiva representa um risco para as pessoas 
e o ambiente. Os aspectos socioeconómicos são relevantes, mas não se sobrepõem aos riscos 
que estas substâncias perigosas envolvem para as pessoas e o ambiente. Neste considerando 
é tida em consideração a situação específica das PME.
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Alteração 93
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As isenções à proibição de certos 
materiais e componentes específicos 
devem ter âmbito limitado, a fim de 
permitir a eliminação gradual das 
substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, visto que a 
utilização de tais substâncias nessas 
aplicações deverá tornar-se evitável.

(14) As isenções à proibição de certos 
materiais e componentes específicos 
devem ser classificadas em isenções 
científicas e isenções técnicas. Devem ser 
claramente identificadas e diferenciadas 
em função do tipo a que pertencem. As 
isenções de um tipo que indique que é 
impossível ou tecnicamente difícil utilizar 
um produto de substituição devem ser 
revistas de quatro em quatro anos. As 
isenções de um tipo que indique que as 
propriedades físico-químicas do elemento 
ou material não podem ser substituídas 
numa determinada aplicação devem ser 
revistas de dez em dez anos. O objectivo de 
tal revisão é permitir a eliminação gradual 
da presença de substâncias perigosas nos 
equipamentos eléctricos e electrónicos, 
visto que a utilização de tais substâncias 
nessas aplicações se tornará desnecessária.

Or. pl

Justificação

Nos últimos anos tornou-se evidente que os prazos de revisão de algumas isenções previstas 
na Directiva RSP deveria ser bastante ampliado, devido à importância das isenções e à falta 
de soluções científicas alternativas. Este considerando prevê prazos de revisão diferentes 
relacionados com a adaptação ao progresso técnico e ao progresso científico.
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Alteração 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As isenções à proibição de certos 
materiais e componentes específicos 
devem ter âmbito limitado, a fim de 
permitir a eliminação gradual das 
substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, visto que a 
utilização de tais substâncias nessas 
aplicações deverá tornar-se evitável.

(14) As isenções à proibição de certos 
materiais e componentes específicos 
devem ter âmbito limitado e ser objecto de 
revisões limitadas no tempo, com períodos 
e duração a determinar caso a caso, a fim 
de permitir a eliminação gradual das 
substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, visto que a 
utilização de tais substâncias nessas 
aplicações deverá tornar-se evitável.

Or. en

Justificação

Os artigos não são todos iguais. Deve ser possível conceder isenções mais ou menos longas, 
conforme os casos.

Alteração 95
Julie Girling

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As isenções à proibição de certos 
materiais e componentes específicos 
devem ter âmbito limitado, a fim de 
permitir a eliminação gradual das 
substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, visto que a 
utilização de tais substâncias nessas 
aplicações deverá tornar-se evitável.

(14) As isenções à proibição de certos 
materiais e componentes específicos 
devem ter âmbito limitado e ser objecto de 
revisões limitadas no tempo, com períodos 
e duração a determinar caso a caso, a fim 
de permitir a eliminação gradual das 
substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, visto que a 
utilização de tais substâncias nessas 
aplicações deverá tornar-se evitável.

Or. en
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Justificação

A análise das isenções e dos prazos correspondentes tem de ser efectuada e definida caso a 
caso e, para garantir maior segurança jurídica e previsibilidade, as isenções devem ser 
objecto de um processo de revisão limitado no tempo.

Alteração 96
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As isenções à proibição de certos 
materiais e componentes específicos 
devem ter âmbito limitado, a fim de 
permitir a eliminação gradual das 
substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, visto que a 
utilização de tais substâncias nessas 
aplicações deverá tornar-se evitável.

(14) As isenções à proibição de certos 
materiais e componentes específicos 
devem ter âmbito limitado, a fim de 
permitir a eliminação gradual das 
substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, visto que a 
utilização de tais substâncias nessas 
aplicações deverá tornar-se evitável. O 
período de isenção deve ser fixado caso a 
caso e constituir um incentivo para inovar 
a fim de que determinada aplicação 
realize os objectivos da RSP de modo a 
garantir a funcionalidade e fiabilidade 
técnicas do equipamento.

Or. en

Justificação

As isenções devem basear-se naquilo que é possível e realista de uma perspectiva técnica e 
económica. Não é, por isso, sensato limitar à partida as isenções a quatro anos.

Alteração 97
Jill Evans

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A futura evolução da tecnologia 
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pode levar a uma maior utilização de 
nanomateriais no equipamento eléctrico e 
electrónico.  Existe informação suficiente 
para proibir a utilização de nano prata e 
de certos nanotubos de carbono no 
equipamento eléctrico e electrónico. É 
inadequada a informação que existe sobre 
a utilização de outros nanomateriais em 
equipamento eléctrico e electrónico e 
sobre os riscos associados a essa 
utilização. Para que a Comissão possa 
estudar a segurança dos nanomateriais 
nos equipamentos eléctricos e electrónico, 
os operadores económicos devem notificar 
a utilização de nanomateriais em 
equipamentos eléctricos e electrónicos e 
fornecer todos os dados relevantes sobre a 
sua inocuidade para a saúde humana e o 
ambiente. A Comissão deve analisar a 
informação recebida e, se necessário, 
apresenar uma proposta legislativa para 
uma adequada gestão dos riscos. Os 
produtores devem rotular os 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
que contenham nanomateriais para que 
os consumidores possam fazer uma 
escolha informada.

Or. en

Justificação

A nano prata já está a ser usada como um antimicrobiano nos EEE (por exemplo, como 
revestimento nos telemóveis, e pode mesmo ser libertada pelas máquinas de lavar). Além de 
supérfluas, estas aplicações representam um risco para a saúde humana e o ambiente. Os 
nanotubos de carbono podem ser utilizados nos EEE, embora tenha sido demonstrado que 
têm propriedades idênticas às do amianto. Temos de acabar com a falta de informação sobre 
a utilização e a segurança dos nanomateriais nos EEE. Os produtores devem ser obrigados a 
comunicar o seu uso e dados sobre a segurança, para que a Comissão se possa prepar para a 
indispensável iniciativa legislativa, e rotular os seus produtos em conformidade.
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Alteração 98
Jill Evans

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As medidas necessárias à execução 
da presente directiva deverão ser 
aprovadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão.

Suprimido

Or. en

(Esta alteração está relacionada com substituição do anterior "procedimento de 
regulamentação com controlo" pelo novo procedimento de actos delegados, em conformidade 

com o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.)

Justificação

O considerando 20, na sua versão alterada, abrange as necessárias disposições.

Alteração 99
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Deverá ser atribuída competência à 
Comissão para adaptar os anexos II, III,
IV, V e VI da presente directiva ao 
progresso científico e técnico e aprovar 
regras para o controlo do cumprimento. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
da Directiva 2002/95/CE, essas medidas 
devem ser aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

(20) Deverá ser atribuída competência à 
Comissão para adaptar os anexos IV e V da 
presente directiva ao progresso científico e 
técnico e aprovar regras para o controlo do 
cumprimento. Atendendo a que têm 
alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da 
Directiva 2002/95/CE, essas medidas 
devem ser aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.
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Or. pl

Justificação

Na sequência da alteração ao n.º 1 do artigo 2, o anexo II é suprimido, tendo em conta a 
proposta de abertura do âmbito de aplicação da directiva. O anexo III foi substituído pelo 
anexo III-A sobre isenções ao âmbito de aplicação da directiva. O anexo VI foi incorporado 
no anexo V.

Alteração 100
Jill Evans

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Deverá ser atribuída competência à 
Comissão para adaptar os anexos II, III, 
IV, V e VI da presente directiva ao 
progresso científico e técnico e aprovar 
regras para o controlo do cumprimento.
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não 
essenciais da Directiva 2002/95/CE, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(20) Para que as disposições da presente 
directiva possam ser adaptadas ao 
progresso científico e técnico e para 
aprovar regras, deve ser atribuída à 
Comissão competência para adoptar actos 
delegados, em conformidade com o Artigo 
290.º do Tratado, no que diz respeito à 
adaptação dos anexos V, VI, VI-A e VI-B, 
à aplicabilidade do anexo V aos 
instrumentos industriais de monitorização 
e controlo, a regras detalhadas para o 
cumprimento dos valores máximos de 
concentração e a aplicação da rotulagem 
de nanomateriais nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, e às adaptações 
ao REACH. 

Or. en

(Esta alteração está relacionada com as alterações ao n.º 1 do artigo 2.º, ao n.º 6 do artigo 
4.º, aos anexos I, II e VI-A, que abrem o campo de aplicação. A alteração está relacionada 
com a substituição do anterior "procedimento de regulamentação com controlo" pelo novo 
procedimento de actos delegados em conformidade com o artigo 290.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia.)

Justificação

A Comissão só deveria ter competência para decidir sobre certos anexos através de actos 
delegados (Anexos V, VI e VI-A); pedido de isenção do anexo VI-B). Atendendo a que é 
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proposta a supressão da actual redacção do Anexo II ("Lista vinculativa de produtos 
abrangidos pelas categorias definidas no anexo I"), este anexo deve igualmente ser aqui 
suprimido. Os anexos III e IV só deverão ser alterados pelo legislador. As outras 
competências devem ser explicitamente indicadas.

Alteração 101
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A fim de contribuir para um 
elevado nível de protecção da saúde 
humana e do ambiente, a metodologia de 
avaliação das substâncias para efeitos do 
disposto na presente directiva deve ser 
compatível com outra legislação 
relacionada com produtos químicos, 
nomeadamente com o Regulamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e com os 
ensinamentos retirados da aplicação 
dessa legislação. Em particular, deve ser 
feita referência a qualquer relatório ou 
avaliação de risco pertinentes sobre a 
segurança de um produto químico 
apresentados em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Não deve ser menosprezada a informação já existente sobre restrições a substâncias e suas 
consequências. Pode ajudar a completar falhas ao nível dos conhecimentos e a promover 
decisões sustentáveis no quadro da RSP.
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Alteração 102
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A fim de contribuir para um 
elevado nível de protecção da saúde 
humana e do ambiente, a metodologia de 
avaliação das substâncias para efeitos do 
disposto na presente directiva deve ser 
compatível com outra legislação 
relacionada com produtos químicos, 
nomeadamente com o Regulamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e com os 
ensinamentos retirados da aplicação 
dessa legislação. Em particular, deve ser 
feita referência a qualquer relatório ou 
avaliação de risco pertinentes sobre a 
segurança de um produto químico 
apresentados em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Não deve ser ignorada a informação já existente sobre restrições a substâncias e suas 
consequências. Pode ajudar a completar falhas ao nível dos conhecimentos e a promover 
decisões sustentáveis no quadro da RSP.

Alteração 103
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Aquando da próxima revisão da 
iniciativa REACH, deve ser realizada uma 
análise minuciosa do valor acrescentado 
da Directiva RSP tendo em vista a 
integração da Directiva 2002/95/CE no 
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Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Or. en

Justificação

O Regulamento REACH e a Directiva RSP estabelecem dois quadros paralelos para as 
mesmas restrições de substâncias nos mesmos produtos. A compatibilidade de ambos os actos 
legislativos deve ser garantida a fim de se evitar o risco de requisitos contraditórios no sector 
dos EEE e o menosprezo dos objectivos ambientais.

Alteração 104
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-C) Se uma substância constante do 
anexo IV estiver a ser sujeita às condições 
dos procedimentos de autorização 
previstas no n.º 2 do artigo 58.º do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, a 
Comissão e os organismos responsáveis 
estabelecidos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 devem realizar um 
estudo para analisar a necessidade de 
manter as isenções para a substância na 
RSP e, se necessário, decidir dar início à 
renovação da isenção em causa.

Or. en

Justificação

É importante reforçar a clareza dos requisitos da RSP e dos requisitos de autorização 
REACH, que se aplicam em paralelo.
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Alteração 105
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 1.º

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva define regras em 
relação à restrição da utilização de 
substâncias perigosas em equipamentos 
eléctricos e electrónicos, tendo em vista
contribuir para a protecção da saúde 
humana e para uma valorização e 
eliminação, em boas condições ambientais, 
dos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos.

A presente directiva define regras em 
relação à restrição da utilização de 
substâncias perigosas em equipamentos 
eléctricos e electrónicos, tendo em vista 
contribuir para a protecção do ambiente e 
da saúde humana e para uma valorização e 
eliminação, em boas condições ambientais, 
dos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos.

Or. sv

Justificação

A directiva RSP deve também abranger a protecção do ambiente uma vez que regulamenta a 
utilização de certas substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos e 
impede a disseminação de substâncias perigosas a partir dos resíduos que não são objecto de 
operações de tratamento para proteger o ambiente.

Alteração 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
abrangidos pelas categorias definidas no 
anexo I, tal como especificadas no 
anexo II.

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos, 
incluindo cabos, consumíveis eléctricos 
ou electrónicos e acessórios eléctricos ou 
electrónicos, abrangidos pelas categorias 
definidas no anexo I.

Or. fr

Justificação

O campo de aplicação da directiva RSP não deve ir além do equipamento eléctrico e 
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electrónico; se assim não for, pode haver efeitos negativos tanto a nível ambiental, como 
económico. Por exemplo, certo equipamento médico pode ser penalizado: um tubo que sirva 
para administrar substâncias a um doente através da utilização de uma bomba eléctrica pode 
ser abrangido pela directiva RSP apesar de ser um acessório que não é eléctrico nem 
electrónico e ser reciclável através de circuitos de recuperação completamente diferentes.

Alteração 107
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
abrangidos pelas categorias definidas no 
anexo I, tal como especificadas no 
anexo II.

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos, 
incluindo cabos eléctricos, consumíveis 
eléctricos e electrónicos e acessórios 
eléctricos e electrónicos, abrangidos pelas 
categorias definidas no anexo I, tal como 
especificadas no anexo II.

Or. en

Justificação

A alteração 14 do relator gera a confusão quanto ao âmbito de aplicação da directiva RSP 
revista. Assim, deve ficar claro que “cabos”, “consumíveis” e “acessórios” só são 
abrangidos se forem eles próprios dispositivos eléctricos ou electrónicos.

Alteração 108
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
abrangidos pelas categorias definidas no 
anexo I, tal como especificadas no 
anexo II.

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos, 
incluindo cabos eléctricos, abrangidos 
pelas categorias definidas no anexo I, tal 
como especificadas no anexo II.
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Or. en

Justificação

A inclusão de "consumíveis e acessórios" no âmbito de aplicação da RSP, tal como sugere a 
alteração 14 do projecto de relatório de Jill Evans, ampliaria significativamente o âmbito de 
aplicação da RSP. Por exemplo, um conjunto de tubos utilizado para administrar 
medicamentos e soro fisiológico através de bombas de infusão eléctricas seria, de um 
momento para o outro, abrangido pelo âmbito de aplicação da RSP, apesar de não ser um 
equipamento eléctrico. A directiva RSP nunca pretendeu regulamentar esse tipo de produtos, 
que são fundamentais para a prestação de cuidados de saúde na UE e já são regulamentados 
pela Directiva 93/42/CEE.

Alteração 109
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
abrangidos pelas categorias definidas no 
anexo I, tal como especificadas no 
anexo II.

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
abrangidos pelas categorias definidas no 
anexo I, tal como especificadas no 
anexo II. Não é aplicável a veículos a 
motor.

Or. it

Justificação

As restrições ao uso de determinadas substâncias perigosas na indústria automóvel são já 
tratadas na Directiva 2000/53/CE. Para evitar sobreposições ou duplicações, os veículos a 
motor devem ser excluídos do campo de aplicação desta directiva.
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Alteração 110
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
abrangidos pelas categorias definidas no 
anexo I, tal como especificadas no 
anexo II.

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os equipamentos eléctricos e electrónicos.

Or. pl

Justificação

Para manter os objectivos ambientais ambiciosos que foram fixados e harmonizar o mais 
possível o âmbito da aplicação desta directiva com o da Directiva 2002/96/CE (Directiva 
REEE), propõe-se um âmbito de aplicação aberto. Há que lembrar que as directivas RSP e 
REEE devem ser complementares. O objectivo da alteração é incluir no âmbito de aplicação 
da directiva RSP todo o equipamento eléctrico e electrónico (EEE) que, no fim da sua vida 
útil, se torna REEE, a fim de assegurar o controlo pela UE das substâncias perigosas 
presentes nesses resíduos.

Alteração 111
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo dos requisitos  da legislação 
comunitária nos domínios das normas de 
segurança e de saúde e dos produtos 
químicos, nomeadamente o Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, bem como  do direito 
comunitário especial em matéria de 
gestão de resíduos.

Suprimido

Or. sv
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Justificação

A directiva RSP não deve estar sempre subordinada, por exemplo, ao Regulamento REACH. 
Este artigo também não é compatível com o n.º 4 do artigo 5, que diz que as isenções da 
directiva RSP ficam também dispensadas dos requisitos de autorização definidos no REACH. 
A redacção poderia criar dúvidas.

Alteração 112
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo dos requisitos  da legislação 
comunitária nos domínios das normas de 
segurança e de saúde e dos produtos 
químicos, nomeadamente o Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, bem como  do direito 
comunitário especial em matéria de gestão 
de resíduos.

2. A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo dos requisitos  da legislação 
comunitária nos domínios das normas de 
segurança e de saúde e dos produtos 
químicos, nomeadamente o Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 e a Directiva 
2000/53/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Setembro de 2000 
relativa aos veículos em fim de vida1, bem 
como  do direito comunitário especial em 
matéria de gestão de resíduos.
____________

1 JO L 269, 21.10.00, p. 34.

Or. pl

Justificação

Esta alteração exclui explicitamente os veículos em fim de vida e os componentes electrónicos 
desses veículos do campo de aplicação da directiva RSP. Estes veículos não entrarão nunca 
no fluxo de resíduos do equipamento eléctrico e electrónico. Como são regulamentados por 
outra legislação, devem ser excluídos do âmbito de aplicação da directiva RSP.
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Alteração 113
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente directiva não se aplica a: 3. O n.° 1 não se aplica às aplicações 
enumeradas no anexo III-A.»

a) Equipamentos necessários à defesa dos 
interesses essenciais de segurança dos 
Estados-Membros, nomeadamente as 
armas, as munições e o material de 
guerra destinado a fins especificamente 
militares;

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva e que 
só podem desempenhar a sua função 
quando integrados nesses outros 
equipamentos.

c) Equipamentos não destinados a 
colocação no mercado como unidades 
funcionais ou comerciais individuais.

Or. pl

Justificação

Muitos aspectos desta directiva são pouco claros. Esta alteração pretende criar uma 
estrutura mais coerente. As exclusões do âmbito de aplicação da directiva passam a constar 
do anexo III-A, ao qual só poderão ser feitas alterações através do processo de co-decisão.
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Alteração 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A presente directiva não é aplicável a: 3. A menos que especificamente 
mencionado no anexo II, a presente 
directiva não é aplicável a:

Or. en

Justificação

Caso se decida NÃO suprimir o Anexo II (e, consequentemente, não apoiar o âmbito aberto 
da directiva), esta alteração proporciona mais clareza e evita a possibilidade de se criar uma 
escapatória que pode ser explorada por oportunistas para justificar um não cumprimento.

Alteração 115
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva e que 
só podem desempenhar a sua função 
quando integrados nesses outros 
equipamentos;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Como a actual directiva RSP não prevê tal isenção, o alcance desta nova isenção proposta 
pela Comissão tem de ser clarificado ou, por enquanto, suprimido.
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Alteração 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva e que 
só podem desempenhar a sua função 
quando integrados nesses outros 
equipamentos;

b) componentes das instalações, 
equipamentos, equipamentos de 
transporte, consumíveis ou acessórios que 
não sejam eléctricos ou electrónicos;

Or. fr

Justificação

O campo de aplicação da directiva RSP não deve ir além do equipamento eléctrico e 
electrónico; se assim não for, pode haver efeitos negativos tanto a nível ambiental, como 
económico. Por exemplo, certo equipamento médico pode ser penalizado: um tubo que sirva 
para administrar substâncias a um doente através da utilização de uma bomba eléctrica pode 
ser abrangido pela directiva RSP apesar de ser um acessório que não é eléctrico nem 
electrónico e ser reciclável através de circuitos de recuperação completamente diferentes.

Alteração 117
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva e que 
só podem desempenhar a sua função 
quando integrados nesses outros 
equipamentos;

b) Componentes das instalações, 
equipamentos, equipamentos de 
transporte, consumíveis ou acessórios que 
não sejam eléctricos ou electrónicos;

Or. en
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Justificação

Os componentes das instalações, equipamentos, equipamentos de transporte, consumíveis ou 
acessórios que não sejam eléctricos ou electrónicos devem continuar excluídos do âmbito de 
aplicação da RSP. Esta posição é consentânea com o objectivo geral da RSP em termos de 
protecção do ambiente e evita a incerteza jurídica no que diz respeito aos componentes dos 
equipamentos atrás referidos que não sejam eléctricos nem electrónicos.

Alteração 118
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva e que 
só podem desempenhar a sua função 
quando integrados nesses outros 
equipamentos;

b) Componentes de instalações industriais 
fixas de grandes dimensões e de 
equipamentos de transporte que não 
sejam eléctricos ou electrónicos;

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 3 e com a necessidade de uma definição clara de instalações 
industriais fixas de grandes dimensões.

Alteração 119
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
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abrangidos pela presente directiva e que só 
podem desempenhar a sua função quando 
integrados nesses outros equipamentos.

abrangidos pela presente directiva, como 
os componentes de produtos acabados não 
abrangidos pela directiva ou os 
componentes de uma instalação fixa, e 
que só podem desempenhar a sua função 
quando integrados nesses outros
equipamentos.

Or. en

Justificação

As instituições europeias devem procurar indicar com a máxima clareza quais os produtos 
que são abrangidos por esta legislação. O equipamento industrial utilizado nas fábricas e 
processos industriais devem continuar fora do âmbito de aplicação: em primeiro lugar, a sua 
relevância ambiental não foi considerada significativa nos estudos preparatórios da 
Comissão e, em segundo lugar, esse equipamento não acaba no fluxo municipal de resíduos. 
A expressão “instalação fixa” será definida na directiva e não no documento de orientação 
da Comissão (FAQ).

Alteração 120
Christofer Fjellner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamento não 
abrangidos pela presente directiva  e que só 
podem desempenhar a sua função quando 
integrados nesses outros equipamentos.

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva, como 
os componentes de produtos acabados não 
abrangidos pela directiva ou os 
componentes de uma instalação fixa, e 
que só podem desempenhar a sua função 
quando integrados nesses outros 
equipamentos.

Or. en

Justificação

Para garantir a compatibilidade com outra legislação da UE, a Directiva RSP deve referir 
a definição existente de “instalações fixas" constante da Directiva 2004/108/CE sobre 
compatibilidade electromagnética. O equipamento industrial utilizado nas fábricas e 
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processos industriais deve continuar fora do âmbito de aplicação visto que a sua relevância 
ambiental não foi considerada significativa pela Comissão.
A definição de “produto acabado” deve ser incluída tal como definida no documento FAQ, 
pois contribui para melhor identificar o âmbito de aplicação e evita incertezas quanto às 
partes e componentes.

Alteração 121
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamento não 
abrangidos pela presente directiva  e que só 
podem desempenhar a sua função quando 
integrados nesses outros equipamentos.

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva, como 
os componentes de produtos acabados 
fora do âmbito de aplicação da directiva 
ou os componentes de uma instalação 
fixa, e que só podem desempenhar a sua 
função quando integrados nesses outros 
equipamentos.

Or. en

Justificação

Os produtos empresa-a-empresa que são utilizados nas relações profissionais não deveriam 
ser abrangidos pelas directivas: em primeiro lugar, a sua relevância ambiental não foi 
considerada significativa nos estudos preparatórios da Comissão e, em segundo lugar, esse 
equipamento não vai parar ao fluxo municipal de resíduos.

Alteração 122
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
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outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva e que só 
podem desempenhar a sua função quando 
integrados nesses outros equipamentos;

outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva, como 
os componentes de produtos acabados 
fora do âmbito de aplicação da directiva 
ou os componentes de uma instalação 
fixa, e que só podem desempenhar a sua 
função quando integrados nesses outros 
equipamentos.

Or. en

Justificação

O equipamento industrial utilizado nas fábricas e processos industriais devem continuar fora 
do âmbito de aplicação.  A relevância ambiental não foi considerada significativa pela 
Comissão e esse equipamento não entra no fluxo municipal de resíduos. A expressão 
“instalação fixa” será definida na directiva e não no documento de orientação (FAQ). Para 
garantir a compatibilidade com outra legislação da UE, a Directiva RSP deve apresentar a 
definição existente de “instalações fixas" constante da Directiva 2004/108/CE sobre 
compatibilidade electromagnética.

Alteração 123
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva e que só 
podem desempenhar a sua função quando 
integrados nesses outros equipamentos;

b) equipamentos concebidos 
especificamente como componentes de 
outros tipos de equipamentos não 
abrangidos pela presente directiva e que só 
podem desempenhar a sua função quando 
integrados nesses outros equipamentos, 
não sendo, por isso, produtos acabados;

Or. en

Justificação

O objectivo da directiva consiste, em especial, na recolha e eliminação adequada de REEE. 
As instalações fixas são montadas e desmontadas por pessoal especializado; representam um 
fluxo de resíduos à parte, cujo tratamento já está organizado.  Esse equipamento não entra 
no ciclo de tratamento municipal de resíduos.
A directiva não se aplica ao equipamento de transporte, nem a pessoas e mercadorias. Essa 
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área de produção está excluída da directiva sobre a concepção ecológica.  Também a 
directiva VFV corresponde à REEE e RSP, mas para veículos automóveis, e isso criaria uma 
duplicação jurídica.

Alteração 124
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva 
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Módulos fotovoltaicos destinados a 
ser utilizados num sistema concebido, 
montado e instalado para funcionar em 
permanência para a produção de 
electricidade destinada a fins públicos, 
comerciais e privados, desde que possa, 
com segurança, ser excluída a 
possibilidade de as substâncias utilizadas 
representarem um risco para as pessoas e 
o ambiente;

Or. de

Justificação

Se o âmbito de aplicação for aberto, os módulos fotovoltaicos devem ser excluídos do campo 
de aplicação da directiva. A indústria fotovoltaica é tipificada pelas inovações. É necessária 
previsibilidade em termos de planeamento futuro para assegurar a continuação do 
desenvolvimento dessas inovações, que contribuem de forma significativa para a protecção 
do ambiente, a criação de emprego e o desenvolvimento económico. As isenções temporárias 
do campo de aplicação não preenchem esta condição.

Alteração 125
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Consumíveis e acessórios que não 
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sejam eléctricos nem electrónicos.

Or. en

Justificação

A Directiva RSP aplica-se ao equipamento eléctrico e electrónico. Os componentes que não 
são eléctricos/electrónicos não devem, por isso, ser abrangidos por esta directiva. Também 
existe outra legislação da UE que se aplica aos consumíveis e aos acessórios (e.g.: os 
tinteiros são abrangidos pelo regulamento REACH) e não precisam, por isso, de ser incluídos 
no âmbito de aplicação da Directiva RSP. A redacção tem de ser clarificada.

Alteração 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) meio de transporte de pessoas ou de 
mercadorias e seus componentes;

Or. en

Justificação

O equipamento e veículos de transporte são abrangidos por diferentes regulamentos e 
requisitos relacionados com a segurança e a eficiência operacional.

Alteração 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) meio de transporte de pessoas ou de 
mercadorias;

Or. en

Justificação

Os meios de transporte rodoviários deveriam ser excluídos do âmbito da directiva RSP para 
evitar a dupla regulamentação com a directiva relativa a veículos em fim de vida 
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(2000/53/CE), que inclui também restrições aplicáveis a substâncias e cobre completamente 
todos os componentes e materiais utilizados nos veículos, incluindo os sistemas eléctricos e 
electrónicos. A directiva sobre o sector específico dos VFV pode avaliar melhor a viabilidade 
de substituições de substâncias tendo em conta os requisitos de segurança específicos e 
outros requisitos aplicáveis aos veículos (e. g. maior vibração).

Alteração 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) meios de transporte;

Or. en

Justificação

Um âmbito aberto exige uma lista clara de exclusões, especialmente de produtos já cobertos 
por outra legislação. Deve ser evitada uma quantidade de pedidos de isenção cujo tratamento 
não possa ser assegurado. Esta directiva não deve visar a inclusão de meios de transporte 
como aviões, comboios, navios e automóveis. Devem ser abrangidos meios de transporte 
mais pequenos, que não são objecto de legislação específica em matéria de tratamento de 
resíduos e que têm mais probabilidades de acabar no fluxo de resíduos domésticos, como é o 
caso das bicicletas eléctricas. Isto consta da nossa proposta de definição dos meios de 
transporte do artigo 3.

Alteração 129
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) meio de transporte de pessoas ou de 
mercadorias;

Or. en

Justificação

O objectivo da directiva consiste, em especial, na recolha e eliminação adequada de REEE. 
As instalações fixas são montadas e desmontadas por pessoal especializado; representam um 
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fluxo de resíduos à parte, cujo tratamento já está organizado. Este equipamento não entra no 
fluxo de tratamento de lixo municipal. A directiva não se aplicará ao equipamento de 
transporte, nem às pessoas ou mercadorias. Essa área de produção está excluída da directiva 
sobre a concepção ecológica.  Também a directiva VFV corresponde aos REEE e RSP, mas 
para veículos automóveis, e isso criaria uma duplicação jurídica.

Alteração 130
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Instalações fixas;

Or. en

Justificação

O objectivo da directiva consiste, em especial, na recolha e eliminação adequada de REEE. 
As instalações fixas são montadas e desmontadas por pessoal especializado; representam um 
fluxo de resíduos à parte, cujo tratamento já está organizado. Este equipamento não entra no 
fluxo de tratamento do lixo municipal. A directiva não se aplicará ao equipamento de 
transporte, nem às pessoas ou mercadorias. Essa área de produtos está excluída da directiva 
sobre a concepção ecológica.  Também a directiva VFV corresponde aos REEE e RSP, mas 
para veículos automóveis, e isso criaria uma duplicação jurídica.

Alteração 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Instalações fixas;

Or. en

Justificação

As instalações fixas podem incluir portas e elevadores, artigos destinados a uma utilização 
permanente e que fazem parte da estrutura de um edifício e aos quais é frequentemente 
exigido o cumprimento de várias normas de segurança. NÃO incluem televisores pendurados 
nas paredes ou outros artigos de natureza mais temporária.
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Alteração 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Instalações industriais fixas de 
grandes dimensões;

Or. en

Justificação

Um âmbito aberto que abranja o equipamento eléctrico e electrónico exige uma lista clara de 
exclusões, especialmente de produtos já cobertos por outra legislação. Deve ser evitada uma 
quantidade de pedidos de isenção cujo tratamento não possa ser assegurado, especialmente 
nos casos em que o tratamento de resíduos está sob controlo.  As instalações industriais fixas 
de grandes dimensões, tal como definidas nas nossas propostas referentes ao artigo 3, são 
montadas, utilizadas, controladas e desmontadas por profissionais qualificados, não havendo 
risco de que vão parar ao fluxo clássico de tratamento de resíduos de EEE.

Alteração 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 3 - alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Ferramentas industriais de grandes 
dimensões;

Or. en

Justificação

Um âmbito aberto que abranja o equipamento eléctrico e electrónico exige uma lista clara de 
exclusões, especialmente de produtos já cobertos por outra legislação. Deve ser evitada uma 
quantidade de pedidos de isenção cujo tratamento não possa ser assegurado, especialmente 
nos casos em que o tratamento de resíduos está sob controlo.  Não é provável que os 
equipamentos definidos nas nossas propostas referentes ao artigo 3 vão parar ao fluxo 
clássico de tratamento de resíduos de EEE. Eles são montados, utilizados e desmontados num 
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ambiente industrial. 

Alteração 134
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 3 - alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Ferramentas industriais fixas de 
grandes dimensões;

Or. en

Justificação

Ferramentas industriais fixas de grandes dimensões são removidas por profissionais e 
recicladas. Estão longe dos REEE normais.

Alteração 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) equipamento fabricado na 
Comunidade ou importado para efeitos de 
investigação e desenvolvimento e de 
veículos de desenvolvimento;

Or. en

Justificação

Os veículos de desenvolvimento não são peças de equipamento destinadas ao mercado como 
unidades funcionais ou comerciais, nem são comercializados como artigos individuais. Mas 
depois de se tornarem produtos finais são comercializados e devem passar a ser abrangidos 
pelas disposições da directiva. As disposições desta directiva não devem representar um 
fardo para a investigação, o desenvolvimento e a inovação na UE.  Consequentemente a I&D 
de EEE (por exemplo, protótipos construídos em pequenas séries) devem continuar a ser 
excluídos, com disposições idênticas às do Regulamento REACH (1907/2006).



AM\808689PT.doc 43/79 PE439.865v01-00

PT

Alteração 136
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) equipamento fabricado na 
Comunidade ou importado para efeitos de 
investigação e desenvolvimento, 

Or. en

Justificação

Para que a inovação não seja inadvertidamente prejudicada.

Alteração 137
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) equipamento fabricado na 
Comunidade ou importado para efeitos de 
investigação e desenvolvimento. 

Or. en

Justificação

A proposta expansão do âmbito de aplicação para abranger todos os EEE, incluindo os 
aparelhos destinados à investigação e desenvolvimento (e.g. protótipos construídos em 
pequenas séries) seria um factor inibidor da inovação na UE e favoreceria, por isso, a 
investigação e o desenvolvimento fora da UE. A investigação e o desenvolvimento dos EEE 
são actividades que devem continuar excluídas, à semelhança do que aconteceu com o 
Regulamento REACH (1907/2006). 
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Alteração 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Equipamento  produzido para fins de 
investigação e desenvolvimento, como os 
protótipos produzidos em pequenas séries 
e que não se destinam a ser colocados no 
mercado.

Or. fr

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva não deve abranger certos equipamentos destinados à 
investigação e desenvolvimento (protótipos de dispositivos médicos como pacemakers ou 
bombas infusoras) que não se destinam a ser colocados no mercado mas são essenciais para 
a inovação. Esta disposição aplica-se também no quadro do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH).

Alteração 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 3 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-E) Peças sobresselentes para a 
reparação, ou a reutilização, actualização 
das funcionalidades ou melhoria da 
capacidade de equipamento eléctrico e 
electrónico colocado no mercado antes de 
1 de Julho de 2006, ou para EEE que 
beneficiem de uma isenção e tenham sido 
colocados no mercado antes do fim da 
validade da isenção. O mesmo se aplica 
no caso das disposições relativas à 
introdução de categorias específicas, tal 
como refere o artigo 4 desta directiva.
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Or. en

Justificação

A exclusão de peças sobresselentes deve regressar do artigo 4 ao artigo 2 a fim de aumentar 
a clareza jurídica.

Alteração 140
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Peças sobresselentes para a 
reparação, ou a reutilização, de 
equipamento eléctrico e electrónico 
colocado no mercado antes de 1 de Julho 
de 2006, ou para EEE que beneficiem de 
uma isenção e tenham sido colocados no 
mercado antes do fim da validade da 
isenção.

Or. en

Justificação

Para evitar a inclusão de requisitos retroactivamente.

Alteração 141
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Consumíveis e acessórios que não 
sejam eléctricos nem electrónicos.

Or. en
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Justificação

Nunca a legislação pretendeu abranger o tinteiro de uma impressora ou o parafuso de uma 
ferramenta eléctrica. Esta situação deve ser clarificada.

Alteração 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Painéis solares fotovoltaicos 
destinados a ser utilizados num sistema 
concebido, montado e instalado para 
utilização permanente num local definido 
para produzir energia para aplicações 
públicas, comerciais e privadas;

Or. fr

Justificação

Os painéis fotovoltaicos têm de ser especificamente excluídos a fim de permitir o 
desenvolvimento a longo prazo desta tecnologia, cujos benefícios para o ambiente são 
significativos. O desenvolvimento desta tecnologia será crucial para ajudar a UE a atingir os 
seus objectivos em termos de energias renováveis para 2020. A redacção desta alteração 
estabelece uma distinção clara da utilização de tecnologia fotovoltaica em produtos de 
consumo ordinários, que não serão abrangidos por esta isenção.

Alteração 143
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Todos os equipamentos e 
consumíveis não eléctricos e não 
electrónicos, como os abrasivos, as 
lâminas para serras, os sacos de 
aspirador, etc.

Or. de
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Justificação

Os abrasivos, por exemplo, não são abrangidos pela Directiva RSP. Não contêm nenhuma 
das substâncias constantes dos anexos III e IV (n.º 7 do artigo 4) e, por isso, são irrelevantes 
para a redução dessas substâncias. No entanto, na maior parte das vezes, fazem parte 
integrante de aparelhos eléctricos, razão pela qual devem ser explicitamente excluídos do 
âmbito de aplicação da directiva. Gastam-se com o uso e têm de ser substituídos. Não têm, 
por isso, nada a ver com a taxa de colecta e reciclagem dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos.

Alteração 144
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) tecnologia geradora de energia 
renovável destinada a ser utilizada num 
sistema concebido, montado e instalado 
para utilização permanente num local 
definido para produzir energia para 
aplicações públicas, comerciais e 
residenciais;

Or. en

Justificação

A estabilidade regulamentar é importante para o desenvolvimento do sector das energias 
renováveis. A actual inclusão no âmbito da RSP pode comprometer a estratégia da UE de 
promoção das energias renováveis.

Alteração 145
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar em 31 de Dezembro de 
2014, a Comissão apresenta ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho um
relatório sobre o âmbito de aplicação da 
directiva, tendo em vista a eventual 
inclusão do equipamento que actualmente 
não é abrangido, tal como refere o n.º 3 
do artigo 2 e o anexo VI;

Or. en

Justificação

Embora possam ser agora estabelecidas disposições relativas a isenções, o âmbito de 
aplicação da legislação deve ser revisto depois de avaliações de impacto adequadas.

Alteração 146
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer alteração do âmbito de 
aplicação da directiva exige que seja 
realizada uma avaliação de impacto 
cuidadosa e representativa ao nível da 
UE, depois de consultadas as partes 
interessadas em causa, incluindo a 
indústria e a sociedade civil.

Or. en

Justificação

As alterações ao nível do âmbito de aplicação da directiva têm consequências importantes 
para os produtos e sectores afectados, o que explica a necessidade de uma avaliação de 
impacto antes dessas alterações. Os sectores pertinentes e as organizações da sociedade 
civil, como as ONG ambientais, devem ser consultadas para que as decisões sejam 
fundamentadas e se baseiem, nomeadamente, nas contribuições factuais destes grupos.
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Alteração 147
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer alteração do âmbito de 
aplicação da directiva exige que seja 
realizada uma avaliação de impacto 
cuidadosa e representativa ao nível da UE, 
com a consulta das partes interessadas 
envolvidas.

Or. en

Justificação

De acordo com os princípios gerais do Novo Quadro Legislativo e a iniciativa "Legislar 
Melhor" deve realizar-se uma avaliação de impacto cuidadosa, com a consulta das partes 
interessadas, para avaliar as consequências do alargamento do âmbito de aplicação da 
directiva RSP. Em conformidade com a abordagem já adoptada na Directiva 2002/95/CE 
para os aparelhos medicinais e o equipamento de monitorização e controlo, tem de ser 
realizada uma avaliação de impacto que inclua propostas de isenções, para que se possa 
realizar uma transição sem problemas no caso da aprovação de um alargamento do âmbito 
de aplicação da directiva RSP.

Alteração 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Não obstante a exclusão do âmbito 
de aplicação desta directiva, os 
operadores económicos devem tomar 
todas as medidas necessárias para reduzir 
a exposição às substâncias incluídas no 
anexo IV presentes em materiais e 
componentes de EEE por parte dos 
consumidores, dos trabalhadores e do 
ambiente para o valor mais baixo possível 
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dos pontos de vista técnico e prático.

Or. en

Justificação

É necessário deixar bem claro que uma exclusão da directiva não exime os operadores 
económicos da responsabilidade de reduzir ao máximo a exposição a substâncias banidas 
durante todo o ciclo de vida.

Alteração 149
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) «Equipamentos eléctricos e 
electrónicos», (a seguir designados
«EEE»), os equipamentos cujo 
funcionamento adequado depende de 
correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e 
medição dessas correntes e campos e 
destinados a utilização com uma tensão 
nominal não superior a 1 000 V para 
corrente alterna e 1 500 V para corrente 
contínua;

a) "Equipamentos eléctricos e 
electrónicos", ou "EEE", os equipamentos 
cujo adequado funcionamento depende de 
correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e 
medição dessas correntes e campos, 
pertencentes às categorias definidas no 
anexo à Directiva RSP e destinados a 
utilização com uma tensão nominal não 
superior a 1000 V para corrente alterna e 
1500 V para corrente contínua; "depende" 
significa que o equipamento precisa da 
electricidade como a sua energia principal 
para realizar a sua função de base.

Or. en

Justificação

Para garantir maior compatibilidade e coerência com outra legislação da UE, a Directiva 
RSP deve referir a definição existente de “instalações fixas" constante da Directiva 
2004/108/CE sobre compatibilidade electromagnética. Exemplos de instalações fixas são as 
instalações das indústrias petroquímica, automóvel, farmacêutica, de manipulação de 
material, de produção de energia eléctrica, de tratamento de água, de fabrico de papel e 
certas instalações eléctricas. 



AM\808689PT.doc 51/79 PE439.865v01-00

PT

Alteração 150
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) «Equipamentos eléctricos e 
electrónicos», (a seguir designados 
«EEE»), os equipamentos cujo 
funcionamento adequado depende de 
correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e 
medição dessas correntes e campos e 
destinados a utilização com uma tensão 
nominal não superior a 1 000 V para 
corrente alterna e 1 500 V para corrente 
contínua;

a) "Equipamentos eléctricos e 
electrónicos", ou "EEE", os equipamentos 
cujo adequado funcionamento depende de 
correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e 
medição dessas correntes e campos, 
pertencentes às categorias definidas no 
anexo I. A da presente directiva e 
destinados a utilização com uma tensão 
nominal não superior a 1000 V para 
corrente alterna e 1500 V para corrente 
contínua; "depende"significa que o 
equipamento precisa da electricidade 
como a energia principal para realizar a 
sua função de base;

Or. en

Justificação

O termo "depende" deve ser clarificado de acordo com o documento de orientação da 
Comissão (FAQ).

Alteração 151
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) «Equipamentos eléctricos e 
electrónicos», (a seguir 
designados «EEE»), os equipamentos cujo 
funcionamento adequado depende de 
correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos, bem como os 

a) «Equipamentos eléctricos e 
electrónicos», (a seguir designados
«EEE»), os equipamentos cujo 
funcionamento adequado depende de 
correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos, bem como os 
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equipamentos para geração, transferência e 
medição dessas correntes e campos e 
destinados a utilização com uma tensão 
nominal não superior a 1 000 V para 
corrente alterna e 1 500 V para corrente 
contínua;

equipamentos para geração, transferência e 
medição dessas correntes e campos e 
destinados a utilização com uma tensão 
nominal não superior a 1 000 V para 
corrente alterna e 1 500 V para corrente 
contínua; "depende"significa que o 
equipamento precisa da electricidade 
como a energia principal para realizar a 
sua função de base.

Or. en

Justificação

Os aparelhos considerados "equipamento eléctrico e electrónico" têm de ser mais bem 
caracterizados.  A alteração estabelece uma distinção entre aparelhos cuja função de base 
precisa de electricidade dos aparelhos que podem funcionar mesmo sem electricidade.

Alteração 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) «Fabricante», qualquer pessoa singular 
ou colectiva que fabrique um EEE ou o 
faça projectar ou fabricar e o comercialize 
em seu nome ou sob a sua marca;

b) «Fabricante», qualquer pessoa singular 
ou colectiva que fabrique um EEE ou o 
faça projectar ou fabricar, ou que 
comercialize esse produto em seu nome ou 
sob a sua marca;

Or. en

Justificação

Como o Regulamento (CE) 765/2008 serve de referência à actual reformulação da RSP, as 
definições devem ser harmonizadas para evitar confusões ou interpretações diferentes.
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Alteração 153
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) "critérios socioeconómicos",  
impactos – excepto os impactos sobre a 
saúde humana e o ambiente  – da 
imposição de uma restrição ou 
substituição comparada com a utilização 
continuada de substâncias perigosas. Os 
critérios socioeconómicos dizem respeito à 
fiabilidade dos substitutos e a restrições 
da propriedade intelectual no que diz 
respeito aos substitutos;

Or. en

Justificação

Esta definição garante clareza jurídica quanto à aplicação de critérios socioeconómicos no 
processo de isenção. Está de acordo com a aceitação dos critérios socioeconómicos 
utilizados na análise socioeconómica REACH, tal como refere o anexo XVI do Regulamento 
REACH.

Alteração 154
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) cabos, consumíveis e acessórios;

Or. en

Justificação

A inclusão de cabos, consumíveis e acessórios pode revelar-se muito problemática nalgumas 
áreas, especialmente nos serviços médicos, sector no qual os cabos e os acessórios são 
frequentemente utilizados mas têm uma função diferente do fornecimento de corrente 
eléctrica; também está de acordo com a alteração ao artigo 3-A, que diz que 
"depende"significa que o equipamento precisa da electricidade como energia para realizar a 
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sua função de base, o que não acontece muitas vezes com os cabos utilizados em equipamento 
medicinal.

Alteração 155
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) “Ferramentas industriais fixas de 
grandes dimensões”, máquinas ou 
sistemas, que consistem numa 
combinação de equipamento, sistemas, 
produtos acabados e/ou componentes, 
instaladas por profissionais num dado 
local, em maquinaria industrial ou em 
instalações industriais, para a realização 
de uma função específica;

Or. en

Justificação

Definição utilizada no documento da Comissão Europeia sobre o RSP "Perguntas 
Frequentes".

Alteração 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Material homogéneo», um material de 
composição inteiramente uniforme, que 
não possa ser separado mecanicamente 
em materiais diferentes, ou seja, que não 
pode, em princípio, ser separado por 
acções mecânicas como desaparafusar, 
cortar, esmagar, moer ou ainda por 
processos abrasivos;

l) Por "material homogéneo" entende-se:



AM\808689PT.doc 55/79 PE439.865v01-00

PT

- um material que consista num único 
material;
- uma combinação de materiais múltiplos 
que não possam ser separados 
mecanicamente em materiais diferentes, 
com exclusão dos revestimentos de 
superfície,
- um revestimento de superfície, ou
- pequenos componentes ou materiais de 
tamanho igual ou inferior a 4 mm³ 

Or. en

Justificação

Uma definição é importante para garantir a segurança jurídica no que diz respeito às 
amostras e ensaios. Para garantir a segurança jurídica deve existir uma definição de 
"separados mecanicamente".

Alteração 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) "Separados mecanicamente", os 
materiais podem, em princípio, ser 
separados por acções mecânicas como 
desaparafusar, cortar, esmagar e moer, 
ou ainda por processos abrasivos;

Or. en

Justificação

Uma definição é importante para garantir a segurança jurídica no que diz respeito às 
amostras e ensaios. Para garantir a segurança jurídica deve existir uma definição à parte de
"separados mecanicamente".



PE439.865v01-00 56/79 AM\808689PT.doc

PT

Alteração 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) "Separados mecanicamente", os 
materiais podem, em princípio, ser 
separados por acções mecânicas como 
desaparafusar, cortar, esmagar e moer, 
ou ainda por processos abrasivos;

Or. en

Justificação

Esta definição clarifica a definição de "material homogéneo".

Alteração 159
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) Por "nanomaterial", qualquer 
material intencionalmente fabricado que 
tenha uma ou mais dimensões da ordem 
de 100 nm ou menos, ou que seja 
composto de partes funcionais diversas, 
no interior ou à superfície, muitas das 
quais tenham uma ou mais dimensões da 
ordem de 100 nm ou menos, incluindo 
estruturas, aglomerados ou agregados 
que, conquanto possam ter uma dimensão 
superior a 100 nm, conservem 
propriedades características da 
nanoescala.
As propriedades típicas da nanoescala 
incluem:
(i) as que estão relacionadas com a 
grande área de superfície específica dos 



AM\808689PT.doc 57/79 PE439.865v01-00

PT

materiais considerados e/ou
(ii) propriedades físico-químicas 
específicas que divergem das da não-
nanoforma do mesmo material.

Or. en

Justificação

Tem de ser apresentada uma definição de nanomateriais. A definição é a que foi acordada 
pelas três instituições no âmbito do regulamento sobre novos alimentos.

Alteração 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) "nanomaterial", qualquer material 
intencionalmente fabricado que tenha 
uma ou mais dimensões da ordem de 300 
nm ou menos, ou que seja composto de 
partes funcionais diversas, no interior ou 
à superfície, muitas das quais tenham 
uma ou mais dimensões da ordem de 300 
nm ou menos, incluindo estruturas, 
aglomerados ou agregados que, 
conquanto possam ter uma dimensão 
superior a 300 nm, conservem 
propriedades características da 
nanoescala.
(i) propriedades que estão relacionadas 
com a grande área de superfície 
específica dos materiais considerados;
(ii) propriedades físico-químicas 
específicas que divergem das da não-
nanoforma do mesmo material.

Or. en

Justificação

No que diz respeito à rotulagem de nanosubstâncias específicas e de potenciais disposições 
sobre nanomateriais, é necessária uma definição global de nanomaterial para maximizar a 
protecção dos consumidores. Devem ser tidas em conta as dimensões (até 300nm) e as 



PE439.865v01-00 58/79 AM\808689PT.doc

PT

nanopropriedades específicas destes materiais específicos e englobar os aglomerados e 
agregados.

Alteração 161
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) “consumível”, qualquer unidade 
com um ou mais componentes eléctricos 
ou electrónicos, que é necessária para o 
funcionamento de um EEE, e vice-versa, 
que não pode funcionar sem o EEE; 

Or. en

(Substitui a alteração 26)

Justificação

Dada a interdependência entre o EEE e os consumíveis, estes deveriam também ser incluídos 
na directiva; ainda por cima, têm normalmente uma vida mais curta, tornando-se resíduos 
mais rapidamente do que o EEE. É, portanto, conveniente incluir uma definição. Esta 
definição limita-se às unidades com componentes eléctricos/electrónicos. Incluiria, assim, 
por exemplo, os cartuchos de tinta correntes, mais deixaria de fora os CD, o papel de 
impressora, os detergentes para as máquinas de lavar louça ou as brocas.

Alteração 162
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) "Instalação fixa", instalação fixa na 
acepção do artigo 2.º, alínea c), da 
Directiva 2004/108/CE relativa à 
compatibilidade electromagnética, isto é, 
uma combinação específica de diversos 
tipos de aparelhos e, em certos casos, de 
outros dispositivos que são montados, 
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instalados e destinados a ser 
permanentemente utilizados numa 
localização pré-definida.

Or. en

Justificação

Para garantir a compatibilidade com outra legislação da UE, a Directiva RSP deve referir 
a definição existente de “instalações fixas" constante da Directiva 2004/108/CE sobre 
compatibilidade electromagnética. O equipamento industrial utilizado nas fábricas e 
processos industriais deve continuar fora do âmbito de aplicação visto que a sua relevância 
ambiental não foi considerada significativa pela Comissão.
A definição de “produto acabado” deve ser incluída tal como definida no documento FAQ, 
pois contribuiria para melhor identificar o âmbito de aplicação e evitaria incertezas quanto 
às partes e componentes.

Alteração 163
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) "Instalação fixa", instalação fixa na 
acepção do artigo 2.º, alínea c), da 
Directiva 2004/108/CE relativa à 
compatibilidade electromagnética. 

Or. en

Justificação

Para garantir maior compatibilidade e coerência com outra legislação da UE, a Directiva 
RSP deve referir a definição existente de “instalações fixas" constante da Directiva 
2004/108/CE sobre compatibilidade electromagnética. O equipamento industrial utilizado 
nas fábricas e processos industriais deve continuar fora do âmbito de aplicação: em primeiro 
lugar, a sua relevância ambiental não foi considerada significativa nos estudos preparatórios 
da Comissão e, em segundo lugar, esse equipamento não acaba no ciclo de resíduos 
municipal.
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Alteração 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Instalação fixa", uma combinação 
específica de diversos tipos de aparelhos e, 
em certos casos, de outros dispositivos, 
que são montados, instalados e destinados 
a ser permanentemente utilizados numa 
localização pré-definida;

Or. en

Justificação

Para que haja uma interpretação comum da expressão "instalação fixa" por todos os 
Estados-Membros deve ser incluída uma definição. A directiva relativa à compatibilidade 
electromagnética (CEM) (2004/108/CE) oferece esta definição.

Alteração 165
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) "Instalação fixa", instalação fixa na 
acepção do artigo 2.º, alínea c), da 
Directiva 2004/108/CE relativa à 
compatibilidade electromagnética, que são 
montados, instalados e destinados a ser 
permanentemente utilizados numa 
localização pré-definida;

Or. en

Justificação

Para reforçar a segurança jurídica, deve ser adoptada a directriz dada nas FAQ da 
Comissão.
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Alteração 166
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-B) "produto acabado", qualquer 
dispositivo ou unidade de equipamento que 
tenha uma função directa, o seu invólucro 
e - se for caso disso - os portos e as 
ligações destinadas aos utilizadores finais. 
"Função directa", qualquer função de um 
componente ou produto acabado que 
respeite o uso previsto especificado pelo 
fabricante nas instruções de uso 
destinadas ao utilizador final. Esta função 
pode estar disponível sem mais 
ajustamentos ou ligações, a não ser os 
mais simples, que podem ser executados 
por qualquer pessoa.

Or. en

Justificação

Para reforçar a segurança jurídica, deve ser adoptada a directriz dada nas FAQ da 
Comissão.

Alteração 167
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-B) "acessório" qualquer unidade com 
um ou mais componentes eléctricos ou 
electrónicos, destinada a ser utilizada com 
um EEE, que não é necessária para o 
funcionamento do EEE, mas que não 
pode funcionar sem ele; 

Or. en
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(Substitui a alteração 27)

Justificação

A Directiva RSP deve incluir igualmente os acessórios. É, portanto, conveniente incluir esta 
definição. Esta definição limita-se às unidades com componentes eléctricos/electrónicos. 
Incluiria, por exemplo, lentes para máquinas fotográficas digitais, mas excluiria o estojo da 
máquina fotográfica ou da lente.

Alteração 168
Chris Davies

Proposta de directiva
N.° 3 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) "acessório" qualquer unidade 
eléctrica independente utilizada com o 
EEE para fornecer funcionalidades, 
energia ou permitir a interacção do 
utilizador com o EEE; 

Or. en

Justificação

A definição proposta pelo relator corre o risco de permitir a inclusão de componentes não 
eléctricos nos EEE, como o papel. A definição aqui proposta exclui o papel mas inclui os 
carregadores de telefone e os ratos de computador.

Alteração 169
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-C) "componente eléctrico ou 
electrónico", qualquer unidade com dois 
ou mais cabos de ligação ou pastilhas 
metálicas que faça parte de um circuito 
eléctrico para realizar uma função 
discreta; 
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Or. en

Justificação

Como as novas definições de "consumíveis" e "acessórios" referem "componentes eléctricos 
ou electrónicos" é necessário fornecer uma definição de componentes.

Alteração 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-C) "meio de transporte", veículo com 
mais de duas rodas utilizado para o 
transporte de pessoas ou carga, como 
aviões, navios, comboios, eléctricos, 
autocarros, camiões,  e automóveis;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição devido à introdução de uma exclusão de "meios de transporte" no 
artigo 2.

Alteração 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-D) "Instalações industriais fixas de 
grandes dimensões", uma combinação 
específica de diversos tipos de aparelhos e, 
em certos casos, de outros dispositivos que 
se destinam a ser utilizados num ambiente 
industrial, montados e instalados 
permanentemente numa localização pré-
definida e que não podem ser removidos 
sem a destruição do edifício ou de parte 
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do edifício;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição devido à introdução de uma exclusão de "instalações industriais 
fixas de grandes dimensões" no artigo 2.

Alteração 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-E) "Ferramentas industriais de grandes 
dimensões", máquinas ou sistemas 
destinados a ser utilizados exclusivamente 
na indústria. São instaladas por pessoal 
especializado empregado pelo fabricante, 
o utilizador, um representante do 
fabricante ou outro profissional 
especializado responsável apenas pela 
actividade de instalação. A sua 
localização é permanente durante a fase 
de uso.

Or. en

Justificação

É necessária uma definição devido à introdução de uma exclusão de "ferramentas industriais 
de grandes dimensões" no artigo 2.

Alteração 173
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) "Instalações industriais fixas de 
grandes dimensões", uma combinação 
específica de diversos tipos de aparelhos e, 
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em certos casos, de outros dispositivos que 
se destinam a ser utilizados num ambiente 
industrial, montados e instalados 
permanentemente numa localização pré-
definida, incluindo instalações de 
aquecimento, e que não podem ser 
normalmente removidos sem a destruição 
do edifício ou de parte do edifício;

Or. en

Justificação

É também necessária uma definição clara de instalações industriais fixas de grandes 
dimensões.

Alteração 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-F) "veículos de desenvolvimento", 
incluem  conselhos e sistemas utilizados 
para a avaliação, a validação, a 
demonstração ou o desenvolvimento e a 
engenharia de amostras que não se 
destinam ao mercado enquanto unidade 
funcional ou comercial única;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição devido à introdução de uma exclusão de "veículos de 
desenvolvimento" no artigo 2.
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Alteração 175
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) “nanomaterial”: qualquer material 
intencionalmente fabricado no qual tenha 
sido alterado o tamanho das partículas. 

Or. sv

Justificação

Justifica-se definir “nanomaterial” dado que é mencionado na directiva.

Alteração 176
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) “adequado funcionamento”, indica a 
operação da função que utiliza mais 
energia;

Or. pl

Justificação

Esta definição facilita a identificação de equipamentos eléctricos e electrónicos. Evitará 
interpretações erradas e resolverá os problemas inerentes aos instrumentos híbridos, que não 
funcionam directamente com electricidade mas possuem componentes electrónicos que 
contribuem para o seu funcionamento. Além disso, o artigo 3-A da directiva abrange 
equipamento especificamente destinado à geração, transferência e medição das correntes 
eléctricas e dos magnéticos.
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Alteração 177
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-B) “isenção do tipo A”, uma isenção 
das aplicações isentas da proibição a que 
se refere o n.º 1 do artigo 4, para as quais 
não existem ou não se encontram 
geralmente disponíveis soluções técnicas 
que permitam a produção de equipamento 
da mesma qualidade ou que utilizem 
produtos alternativos;

Or. pl

Alteração 178
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea p-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-C) “isenção do tipo B”, uma isenção 
das aplicações isentas da proibição a que 
se refere o n.º 1 do artigo 4, para as quais 
não é fisicamente possível desenvolver 
uma técnica para fabricar equipamento 
da mesma qualidade ou não existem 
elementos físico-químicos para o fazer;

Or. pl

Justificação

A introdução do conceito de tipos de isenção permite reunir todas as isenções da directiva 
num único quadro, embora mantendo a mesma numeração (ver alterações ao n.º 1, alínea 
(b), do artigo 5 e ao n.º 1, alínea (b-A) do artigo 6. É importante manter a mesma numeração 
para as empresas, pois evita indesejáveis custos de actualização da documentação.  A 
introdução de tipos de isenção torna mais fácil a distinção entre isenções estritamente 
técnicas (nos casos em que as empresas consideram difícil aplicar uma determinada 
tecnologia) e isenções estritamente físicas (nos casos em que as empresas têm problemas com 
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as propriedades dos elementos).

Alteração 179
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
EEE colocados no mercado, incluindo as 
peças sobresselentes para a respectiva 
reparação ou reutilização, não contenham 
as substâncias referidas no anexo IV.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
EEE colocados no mercado, incluindo as 
peças sobresselentes para a respectiva 
reparação ou reutilização, cabos, 
consumíveis e componentes para a 
actualização de funcionalidades ou a 
melhoria da capacidade não contenham as 
substâncias referidas na Parte A do
anexo IV.

Or. en

(Substitui a alteração 28)

Justificação

Esta alteração é consequência da inclusão explícita de cabos, consumíveis e acessórios no 
âmbito de aplicação da directiva. A directiva deve igualmente aplicar-se às peças 
sobresselentes em termos de actualização das funcionalidades ou melhoria da capacidade. É 
necessário subdividir o anexo IV para permitir a definição de um prazo para futuras 
restrições.

Alteração 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
EEE  colocados no mercado, incluindo as 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
EEE colocados no mercado, incluindo as 
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peças sobresselentes para a respectiva 
reparação ou reutilização, não contenham 
as substâncias referidas no anexo IV.

peças sobresselentes para a respectiva 
reparação ou reutilização, actualização das 
funcionalidades ou melhoria da 
capacidade, não contenham as substâncias 
referidas na Parte A do anexo IV.

Or. en

Justificação

A alteração corresponde à alteração 28 do relator. É repetida neste ponto para introduzir a 
subdivisão do anexo IV numa Parte A e numa Parte B.

Alteração 181
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
os EEE colocados no mercado, incluindo 
as peças sobresselentes para a respectiva 
reparação ou reutilização, actualização 
das funcionalidades ou melhoria da 
capacidade, não contenham as 
substâncias referidas na Parte B do 
anexo IV.

Or. en

(Substitui a alteração 29)

Justificação

É necessário subdividir o anexo IV para permitir a definição de um prazo para futuras 
restrições.
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Alteração 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
os EEE colocados no mercado, incluindo 
as peças sobresselentes para a respectiva 
reparação ou reutilização, actualização 
das funcionalidades ou melhoria da 
capacidade, não contenham as 
substâncias referidas na Parte B do 
anexo IV.

Or. en

Justificação

A alteração corresponde à alteração 29 do relator. É repetida neste ponto para introduzir a 
subdivisão do anexo IV numa Parte A e numa Parte B.

Alteração 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros asseguram que 
os EEE que contenham substâncias 
constantes do anexo IV-A sejam rotulados 
segundo uma metodologia a estabelecer 
no n.º 1, travessão 3-A (novo), do artigo 
6.º.

Or. en

Justificação

No caso de certas substâncias, a rotulagem foi recomendada no estudo preparatório do Öko-
Institut. Sempre que a rotulagem melhorar a capacidade de reciclagem e a segurança 
durante o tratamento dos REEE e contribuir para a informação dos consumidores, esta 
opção deve ser tomada em consideração. Tem se ser assegurada a melhor interligação 



AM\808689PT.doc 71/79 PE439.865v01-00

PT

possível com a Directiva 2005/32/CE relativa à criação de um quadro para definir os 
requisitos de concepção ecológica dos produtos que consomem energia. (Esta alteração está 
ligada à alteração ao n.º 1 do artigo 6, novo travessão 3-A e à alteração sobre o novo anexo 
IV-A.)

Alteração 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a reparação ou 
reutilização de:

Suprimido

a) EEE colocados no mercado antes de 1 
de Julho de 2006.
b) Dispositivos médicos colocados no 
mercado antes de 1 de Janeiro de 2014.
c) Dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro colocados no mercado antes de 1 de 
Janeiro de 2016.
d) Instrumentos de monitorização e 
controlo colocados no mercado antes de 1 
de Janeiro de 2014.
e) Instrumentos industriais de 
monitorização e controlo colocados no 
mercado antes de 1 de Janeiro de 2017.
f) EEE que tenham beneficiado de uma 
isenção e tenham sido colocados no 
mercado durante o período de validade 
dessa isenção.

Or. en

Justificação

Por razões de clareza jurídica, deve passar para o artigo 2, como propomos.
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Alteração 185
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a reparação ou 
reutilização de:

Suprimido

a) EEE colocados no mercado antes de 1 
de Julho de 2006.
b) Dispositivos médicos colocados no 
mercado antes de 1 de Janeiro de 2014.
c) Dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro colocados no mercado antes de 1 de 
Janeiro de 2016.
d) Instrumentos de monitorização e 
controlo colocados no mercado antes de 1 
de Janeiro de 2014.
e) Instrumentos industriais de 
monitorização e controlo colocados no 
mercado antes de 1 de Janeiro de 2017.
f) EEE que beneficiem de uma isenção e 
tenham sido colocados no mercado antes 
da data de caducidade dessa isenção.

Or. pl

Justificação

Para oferecer maior clareza partes deste n.º foram transferidas para o anexo III-A, que diz 
respeito a equipamento excluído do âmbito desta directiva. 

Alteração 186
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a reparação ou 
reutilização de:

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para garantir ou apoiar a 
reparação ou a recalibragem de 
instrumentos industriais de monitorização 
e controlo ou para a reutilização, 
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actualização das funcionalidades ou 
melhoria da capacidade de:

Or. en

Justificação

As isenções para as peças sobresselentes são necessárias para aumentar o tempo de vida dos 
instrumentos industriais de monitorização e controlo e manter a precisão do seu desempenho 
através da recalibragem. As peças sobresselentes fornecidas durante e depois do período de 
garantia facilitam a reparação dos EEE durante o período de assistência após a entrega ao 
primeiro utilizador. As peças sobresselentes também são utilizadas para substituições 
temporárias, enquanto os instrumentos industriais de monitorização e controlo fora de 
serviço são recalibrados para manter a sua precisão, sendo, posteriormente, devolvidas aos 
utilizadores, reduzindo-se assim ao mínimo o tempo de inactividade das aplicações 
industriais.

Alteração 187
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a reparação ou 
reutilização de:

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a garantia ou o apoio 
a reparações ou à recalibragem de 
instrumentos industriais de monitorização 
e controlo ou para a reutilização, 
actualização das funcionalidades ou 
melhoria da capacidade de:

Or. en

Justificação

As isenções para estas trocas "não para venda" são necessárias para aumentar o tempo de 
vida do equipamento e manter a sua precisão através da recalibragem.
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Alteração 188
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a reparação ou 
reutilização de:

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a reparação ou 
reutilização, aos cabos, consumíveis e 
acessórios e a peças destinadas à 
actualização das funcionalidades ou à 
melhoria da capacidade de:

Or. en

(Substitui a alteração 30) (A presente alteração está ligada à alteração ao n.º 1 do artigo 4.º)

Justificação

Há que traduzir a ampliação do âmbito de aplicação aos cabos, consumíveis e acessórios, 
bem como às peças destinadas à actualização das funcionalidades ou à melhoria da 
capacidade na isenção correspondente.

Alteração 189
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a reparação ou
reutilização de:

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a garantia ou para o 
apoio a reparações ou à recalibragem de 
instrumentos industriais de monitorização 
e controlo ou para a reutilização, 
actualização das funcionalidades ou à 
melhoria da capacidade de:

Or. en

Justificação

São necessárias isenções para estas trocas “não para venda” para que o tempo de vida dos 
equipamentos possa ser aumentado e mantida a sua precisão através da recalibragem.
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Alteração 190
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 4 - ponto 4 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Equipamento “empresa-a-empresa”, 
equipamento cujos componentes são 
recuperados de equipamento colocado no 
mercado antes de 1 de Julho de 2006, a 
origem dos componentes recuperados 
pode ser determinada e a sua utilização 
verificada, o processo de reutilização pode 
ser avaliado em função das normas 
prescritas e a reutilização das peças é 
claramente comunicada ao consumidor. 
Esta isenção seria válida por um período 
de 10 anos a contar da data de entrada em 
vigor da directiva.

Or. en

Justificação

Destinada a garantir que os fabricantes, especialmente de equipamentos de impressão e 
cópia, possam recolher partes das velhas máquinas para reutilizarem nas novas.  Em muitos 
casos, a maior parte das peças dessas máquinas não sofrerão praticamente qualquer 
desgaste durante o seu funcionamento normal e estarão como novas para efeitos de 
reutilização.

Alteração 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O n.º 1 não se aplica à reutilização 
de peças sobresselentes recuperadas de 
EEE colocadas no mercado antes de 1 de 
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Julho de 2006 em equipamento colocado 
no mercado antes de 1 de Julho de 2016, 
na condição de a reutilização ter lugar no 
âmbito de sistemas fechados de retorno de 
empresa a empresa, passíveis de controlo, 
e de o consumidor ser informado da 
reutilização de peças.

Or. en

Justificação

Para assegurar a eficiência dos recursos, a UE tem de continuar a promover a reutilização. 
A eliminação, destruição ou substituição prematuras de peças sobresselentes que funcionam 
bem e são reutilizáveis pelo facto de terem sido colocadas no mercado antes de 1 de Julho de 
2006 e não obedecerem às restrições RSP representariam um fardo desnecessário para o 
ambiente. A não autorização desta isenção temporária conduzirá à eliminação de todo o 
equipamento, incluindo a maior parte das peças que cumprem os requisitos RSP. Como a 
reutilização se realiza num sistema de retorno fechado, o fim de vida destas peças será 
controlado e gerido de forma adequada.

Alteração 192
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O n.º 1 não se aplica aos dispositivos 
medicinais implantáveis activos. Até 2020, 
a Comissão procede a uma análise da 
exclusão desses dispositivos medicinais 
implantáveis activos, tendo em vista 
propor a sua inclusão no âmbito da 
directiva.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Para oferecer maior clareza partes deste n.º foram transferidas para o anexo III-A, que diz 
respeito a equipamento excluído do âmbito desta directiva. 
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Alteração 193
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O n.º 1 não se aplica aos dispositivos 
medicinais implantáveis activos. Até 2020, 
a Comissão procede a uma análise da 
exclusão desses dispositivos medicinais 
implantáveis activos, tendo em vista propor 
a sua inclusão no âmbito da directiva.

5. O n.º 1 não se aplica aos dispositivos 
medicinais implantáveis activos. Até 2020, 
a Comissão procede a uma análise da 
exclusão desses dispositivos medicinais 
implantáveis activos, tendo em vista 
determinar a existência de alternativas 
seguras e fiáveis baseadas em 
conhecimentos científicos e tecnológicos e 
propor a sua inclusão no âmbito da 
directiva.

Or. en

Justificação

Pretende garantir-se que não existe qualquer conflito com a necessidade de garantir a 
disponibilidade dos dispositivos medicinais implantáveis activos. 

Alteração 194
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O n.º 1-A não se aplica às peças 
sobresselentes destinadas à reparação ou 
à reutilização, aos cabos, consumíveis e 
acessórios e aos componentes destinados 
à actualização das funcionalidades ou à 
melhoria da capacidade de:
a) EEE colocados no mercado antes de 
[...*],
b) EEE que beneficiem de uma isenção e 
tenham sido colocados no mercado antes 
da data de caducidade dessa isenção.
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* Inserir data de 42 meses após a entrada 
em vigor.

Or. en

(Substitui a alteração 32)

Justificação

A isenção para os cabos, consumíveis e acessórios e para as peças sobresselentes de EEE 
colocados no mercado antes da aplicação das novas restrições ou para EEE que beneficiam 
de uma isenção e foram colocados no mercado antes da data de caducidade dessa isenção 
deverá aplicar-se, por analogia, às novas restrições.

Alteração 195
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O n.º 1 não se aplica às aplicações 
enumeradas no anexo V e VI.

6. Os números 1 e 1-A não se aplicam às 
aplicações enumeradas nos anexos V, VI e 
VI-A.

Or. en
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Correcção, substitui a alteração 33. (Alteração ligada às alterações ao n.º 1 do artigo 2.º, ao 
n.º1-A do artigo 4.º, ao Anexo I e ao Anexo VI-A)

Justificação

A introdução de um âmbito de aplicação aberto requer a criação de um anexo separado para 
permitir requisições isentas da proibição referida no n.º 1 do artigo 4.º para EEE que não se 
enquadravam no âmbito de aplicação da Directiva RSP por não serem abrangidos por 
nenhuma das 10 primeiras categorias. Tem de ser contemplada a possibilidade de isenções às 
novas restrições propostas no n.º 1.

Alteração 196
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O n.º 1 não se aplica às aplicações 
enumeradas no anexo V e VI.

6. O n.º 1 não se aplica às aplicações 
enumeradas no anexo V.

Or. pl

Justificação

O anexo VI foi incorporado no anexo V. Não se justifica uma lista à parte de isenções para 
dispositivos médicos e instrumentos de controlo e monitorização uma vez que pode causar 
confusão entre os fabricantes quanto à inclusão do equipamento neste ou naquele grupo. A 
alteração pretende também responder à inclusão de tipos de isenção no n.º 1, alínea (b) e (b-
A) do artigo 5 à alteração ao n.º 1 do artigo 2, que  confere à directiva um âmbito de 
aplicação aberto.


