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Alteração 197
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e 
que careça de uma abordagem 
comunitária, a lista de substâncias 
proibidas que consta do anexo IV é revista 
seguindo uma metodologia baseada no 
processo definido nos artigos 69.º a 72.º 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo
18.º.

7. Caso se considere que a presença de 
uma substância em EEE representa um 
risco para a saúde humana ou para o 
ambiente, risco esse que resulta das suas 
propriedades perigosas, não está 
devidamente controlado e carece de uma 
abordagem comunitária, a Comissão deve 
proceder à alteração da lista das 
substâncias proibidas incluída no anexo 
IV. 

A avaliação de substâncias para futuras 
restrições e isenções ao abrigo da presente 
directiva deve: 
– basear-se em dados científicos sólidos,
– incluir o impacto das substâncias 
alternativas, e 

– ter em conta:

a) os aspectos socioeconómicos, e

b) a disponibilidade e fiabilidade de 
substâncias alternativas.

A metodologia para avaliar as restrições e 
isenções de substâncias deve tomar em 
consideração os impactos positivos e 
negativos para a saúde humana, a 
segurança das substâncias e as potenciais 
alternativas às mesmas, em relação: 
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– a todas as fases relevantes do seu ciclo 
de vida, incluindo os principais cenários 
de fim de vida no que se refere à
reutilização, reciclagem e tratamento dos 
REEE,

– à dispersão incontrolada ou difusa no 
ambiente, e

– à exposição dos trabalhadores e do 
ambiente a essas substâncias.

A inclusão de novas substâncias no anexo 
IV deve ser considerada após a 
apresentação de um dossiê por parte da 
Comissão ou de um Estado-Membro e 
após consulta:

– do comité criado pelo artigo 18.º da 
Directiva 2006/12/CE;

– do Comité de Avaliação dos Riscos da 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
criado pelo Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006;

– das partes interessadas, incluindo os 
operadores económicos, os operadores de 
instalações de reciclagem e tratamento, as 
organizações ambientalistas e as 
associações de trabalhadores e 
consumidores.

O dossiê deve fazer referência a qualquer 
relatório de segurança química ou 
avaliação dos riscos, apresentados ao
abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 e a qualquer avaliação dos 
riscos relevante, apresentada para efeitos 
de outros regulamentos ou directivas 
comunitários.

Or. en

Justificação

As futuras restrições e isenções de substâncias ao abrigo da Directiva RSP devem 
basear-se numa avaliação global, que tenha especialmente em conta as provas 
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científicas mais recentes. Esta alteração tem por finalidade assegurar a aplicação de 
critérios e procedimentos claros e inequívocos no processo de avaliação.

Alteração 198
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e 
que careça de uma abordagem 
comunitária, a lista de substâncias 
proibidas que consta do anexo IV é revista 
seguindo uma metodologia baseada no 
processo definido nos artigos 69.º a 72.º 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

7. A Comissão, tendo em conta o princípio 
da precaução, procede à revisão e 
alteração da lista de substâncias proibidas 
que consta do anexo IV, caso se considere 
que uma substância contida num EEE ou 
em resíduos dele resultantes compromete 
a reutilização e eliminação, de modo
compatível com o ambiente, dos resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos, 
ou tem um impacto negativo na saúde 
humana ou no ambiente durante a 
utilização do EEE ou o tratamento dos 
seus resíduos. Para esse efeito, a 
Comissão adopta uma metodologia de 
revisão e alteração do anexo IV, que 
tenha especialmente em conta se a 
substância: 
a) pode afectar de forma negativa as 
possibilidades de preparar a reutilização 
do EEE ou de reciclar os materiais 
provenientes de REEE;
b) pode dar lugar à libertação 
incontrolada ou dispersa para o ambiente 
dessa substância, ou de resíduos 
perigosos, ou de produtos de degradação 
durante a fase de preparação para a 
reutilização, reciclagem ou outro 
tratamento de materiais provenientes de 
REEE;
c) pode comportar um risco de exposição 
inaceitável para os trabalhadores que 
participem na recolha ou tratamento de 
REEE.
A referida metodologia deve ter em conta 
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a necessidade de assegurar coerência com 
outra legislação em matéria de produtos 
químicos, nomeadamente o Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH), e deve 
basear-se nos conhecimentos adquiridos 
com a aplicação dessa legislação, bem 
como das directrizes e recomendações da 
ECHA relacionadas com a lista de 
substâncias de alto risco. 
A inclusão de substâncias proibidas no 
anexo IV será examinada após a
apresentação de um pedido pela Comissão 
ou por um Estado-Membro.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

Or. pl

Justificação

Na elaboração das propostas de alteração ao anexo IV, que constitui o anexo mais 
importante da directiva, a Comissão deve seguir directrizes pormenorizadas, as quais 
foram elaboradas de modo a assegurar, em primeiro lugar, que sejam tidas em 
consideração as deficiências decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH) no que respeita à avaliação de substâncias, sobretudo no caso dos REEE, em 
ligação com a reutilização, a reciclagem e a dispersão incontrolada no ambiente. Ao 
propor novas substâncias para inclusão na directiva, a Comissão deve também 
basear-se nas recomendações da ECHA relativas às listas de substâncias de alto risco.

Alteração 199
Sergio Berlato

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente de uma substância durante a 
reciclagem, recuperação ou eliminação de 
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substâncias que constam do anexo III e 
que careça de uma abordagem 
comunitária, a lista de substâncias 
proibidas que consta do anexo IV é revista 
seguindo uma metodologia baseada no 
processo definido nos artigos 69.º a 72.º 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, a Comissão pode, tendo em 
conta o parecer do Comité de Avaliação 
dos Riscos da Agência Europeia dos 
Produtos Químicos (ECHA), rever a lista 
de substâncias proibidas constante do 
anexo IV com base numa metodologia 
que inclua os seguintes requisitos:

a) provas de que as medidas existentes 
não são suficientes para controlar de 
forma adequada o risco que essa 
substância comporta quando presente em 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos;
b) informações sobre os riscos para a 
saúde humana e o ambiente decorrentes 
da produção, utilização e eliminação das 
substâncias alternativas;
c) uma avaliação comparativa da 
substância em causa e das alternativas 
propostas;
d) uma justificação da necessidade de 
uma acção a nível comunitário e que 
comprove que a restrição constitui a 
medida mais adequada, tendo em conta a 
sua eficácia, exequibilidade e 
controlabilidade; e
e) a medida em que o risco decorrente da 
presença de uma substância em resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos 
supera os benefícios em termos de 
segurança dos consumidores.
A Comissão utiliza, mutatis mutandis, a 
mesma metodologia para retirar uma 
substância da lista de substâncias 
proibidas do anexo IV.
Antes de proceder à alteração do anexo 
IV, a Comissão consulta, entre outros, os 
produtores de substâncias utilizadas em 
equipamentos eléctricos e electrónicos, os 
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fabricantes de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, os operadores de instalações 
de reciclagem e de tratamento desses 
equipamentos, as organizações 
ambientalistas e as associações de 
consumidores. A Comissão deve publicar 
no seu sítio Web todas as propostas e 
respectivas justificações e oferecer às 
partes interessadas a possibilidade de 
apresentarem as suas observações sobre 
as mesmas. A Comissão deve tomar em 
consideração as opiniões recebidas, as 
quais deve transmitir também ao comité 
referido no artigo 18.º.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

Or. it

Justificação

Com a presente alteração, o legislador oferece à Comissão uma orientação política 
clara para que possa desenvolver uma metodologia para a revisão do anexo IV, que 
tenha em conta o risco e as provas científicas, quer para as substâncias incluídas no 
referido anexo, quer para as suas alternativas. 

Alteração 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e 
que careça de uma abordagem 
comunitária, a lista de substâncias 

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente de uma substância durante a 
reciclagem, recuperação ou eliminação de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, a Comissão pode, tendo em 
conta o parecer do Comité de Avaliação 
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proibidas que consta do anexo IV é revista 
seguindo uma metodologia baseada no 
processo definido nos artigos 69.º a 72.º 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

dos Riscos da Agência Europeia dos 
Produtos Químicos (ECHA), rever a lista 
de substâncias proibidas constante do 
anexo IV com base numa metodologia 
que inclua os seguintes requisitos:

1. Provas de que as medidas existentes 
não são suficientes para controlar de 
forma adequada o risco que essa 
substância comporta quando presente em 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos;
2. Informações sobre os riscos para a 
saúde humana e o ambiente decorrentes 
da produção, utilização e eliminação das 
substâncias alternativas;
3. Uma avaliação comparativa da 
substância em causa e da(s) alternativa(s)
proposta(s);
4. Uma justificação da necessidade de 
uma acção a nível comunitário e que 
comprove que a restrição constitui a 
medida mais adequada, tendo em conta a 
sua eficácia, exequibilidade e 
controlabilidade; e
5. A medida em que o risco decorrente da 
presença de uma substância em resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos 
supera os benefícios em termos de 
segurança dos consumidores.
A Comissão utiliza, mutatis mutandis, a 
mesma metodologia para retirar uma 
substância da lista de substâncias 
proibidas do anexo IV.
Antes de proceder à alteração do anexo 
IV, a Comissão consulta, entre outros, os 
produtores de substâncias utilizadas em 
equipamentos eléctricos e electrónicos, os 
fabricantes de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, os operadores de instalações 
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de reciclagem e de tratamento desses 
equipamentos, as organizações 
ambientalistas e as associações de 
consumidores. A Comissão publica no seu 
sítio Web todas as propostas e respectivas
justificações e oferece às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem as suas observações. A 
Comissão toma em consideração as 
opiniões recebidas, as quais deve
transmitir também ao comité referido no
artigo 18.º
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

Or. en

Justificação

Com a presente alteração, o legislador oferece à Comissão uma orientação política 
clara para que possa desenvolver uma metodologia para a revisão do anexo IV, que 
tenha em conta o risco e as provas científicas, quer para as substâncias incluídas no 
referido anexo, quer para as suas alternativas.

Alteração 201
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista seguindo uma
metodologia baseada no processo definido

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista seguindo a metodologia 
estabelecida nos artigos 69.º a 72.º do 
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nos artigos 69.º a 72.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. Estas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 18.º.

Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

A metodologia de avaliação de 
substâncias prevista na presente directiva 
deve basear-se, nomeadamente, em provas 
científicas sólidas, em dados 
representativos e fiáveis e em qualquer 
relatório de segurança química ou 
avaliação dos riscos considerados 
relevantes e apresentados ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006. Essa 
metodologia deve incluir, entre outros, 
uma avaliação do impacto das substâncias 
alternativas e ter em conta:

a) os impactos socioeconómicos, 

b) a disponibilidade e fiabilidade de 
substâncias alternativas;

c) os impactos positivos e negativos, para 
a saúde humana e a segurança, das 
substâncias e das potenciais alternativas 
às mesmas, em relação: 

– a todas as fases relevantes do seu ciclo 
de vida, incluindo os principais cenários 
de fim de vida no que se refere à 
reutilização, reciclagem e tratamento dos 
REEE,

– à dispersão incontrolada ou difusa no 
ambiente, e

– à exposição dos trabalhadores e do 
ambiente a essas substâncias.
A fim de contribuir para um nível elevado 
de protecção da saúde humana e do 
ambiente, a metodologia deve ser coerente 
com outra legislação relativa a produtos 
químicos, nomeadamente o Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH), e com os 
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conhecimentos adquiridos através da 
aplicação dessa mesma legislação.

Or. en

Justificação

Para evitar impactos negativos sobre a saúde humana e o ambiente, importa avaliar 
previamente as consequências das eliminações progressivas. O Regulamento REACH 
prevê uma metodologia para a restrição do uso de substâncias, a qual deve ser também 
aplicada no âmbito da Directiva RSP. Esta alteração destaca certos aspectos que têm 
de ser avaliados antes de se tomar a decisão de alterar o anexo IV da Directiva RSP. 
Além disso, também explica a importância específica da Directiva RSP para dar maior 
ênfase à fase de eliminação de resíduos de EEE. É preciso assegurar que as 
substâncias alternativas não causem impactos negativos imprevistos.

Alteração 202
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista seguindo uma 
metodologia baseada no processo definido 
nos artigos 69.º a 72.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. Estas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 18.º.

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista seguindo uma 
metodologia baseada no processo definido 
nos artigos 69.º a 72.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. A avaliação das 
substâncias para futuras restrições e 
isenções ao abrigo da presente directiva 
deve:

– basear-se em dados científicos sólidos,

– incluir o impacto das substâncias 
alternativas, e 
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– ter em conta:

a) os aspectos socioeconómicos, e

b) a disponibilidade e fiabilidade de 
substâncias alternativas.

A metodologia para avaliar as restrições e 
isenções de substâncias deve ter em 
consideração os impactos positivos e
negativos para a saúde humana, a 
segurança das substâncias e as potenciais 
alternativas às mesmas, em relação: 

– a todas as fases relevantes do seu ciclo 
de vida, incluindo os principais cenários 
de fim de vida no que se refere à 
reutilização, reciclagem e tratamento dos 
REEE,

– à dispersão incontrolada ou difusa no 
ambiente, e

– à exposição dos trabalhadores e do 
ambiente a essas substâncias.
Essa metodologia deve assegurar a maior 
coerência possível com outra legislação 
relativa a produtos químicos, 
nomeadamente o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 (REACH), e com os 
conhecimentos adquiridos através da 
aplicação dessa mesma legislação. Em
especial, deve ser feita referência a 
qualquer relatório de segurança química 
ou avaliação de riscos, que seja 
considerado relevante e que tenha sido 
apresentado.

Or. en

Justificação

Os critérios aplicados neste processo de avaliação devem ser tão precisos e 
inequívocos quanto possível, por forma a garantir que no futuro as restrições 
adicionais de substâncias sejam devidamente justificadas.
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Alteração 203
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista seguindo uma 
metodologia baseada no processo definido 
nos artigos 69.º a 72.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. Estas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 18.º.

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista seguindo uma 
metodologia baseada no processo definido 
nos artigos 69.º a 72.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. A avaliação das 
substâncias para futuras restrições e 
isenções ao abrigo da presente directiva 
deve:

– basear-se em dados científicos sólidos,

– incluir o impacto das substâncias 
alternativas, e 

– ter em conta:

a) os aspectos socioeconómicos, e

b) a disponibilidade e fiabilidade de 
substâncias alternativas.

A metodologia para avaliar as restrições e 
isenções de substâncias deve ter em 
consideração os impactos positivos e 
negativos para a saúde humana, a 
segurança das substâncias e as potenciais 
alternativas às mesmas, em relação: 

– a todas as fases relevantes do seu ciclo 
de vida, incluindo os principais cenários 
de fim de vida no que se refere à 
reutilização, reciclagem e tratamento dos 
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REEE,

– à dispersão incontrolada ou difusa no 
ambiente, e

– à exposição dos trabalhadores e do 
ambiente a estas substâncias.
Essa metodologia deve assegurar a maior 
coerência possível com outra legislação 
relativa a produtos químicos, 
nomeadamente o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 (REACH), e com os 
conhecimentos adquiridos através da 
aplicação dessa mesma legislação. Em
especial, deve ser feita referência a 
qualquer relatório de segurança química 
ou avaliação de riscos, que seja 
considerado relevante e que tenha sido 
apresentado.

Or. en

Justificação

As futuras restrições e isenções de substâncias ao abrigo da Directiva RSP devem 
basear-se numa avaliação científica. Os critérios aplicados neste processo de avaliação 
devem ser tão precisos e inequívocos quanto possível, por forma a garantir que no 
futuro as restrições adicionais de substâncias sejam devidamente justificadas. É preciso 
assegurar que as substâncias alternativas não causem impactos negativos imprevistos.

Alteração 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista seguindo uma 

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista em conformidade com o
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metodologia baseada no processo definido 
nos artigos 69.º a 72.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. Estas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 18.º.

processo definido nos artigos 69.º a 73.º do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

É fundamental que a avaliação destas 
substâncias tenha por base dados 
científicos representativos e fiáveis, que 
meçam os impactos positivos e negativos 
existentes e previsíveis. A metodologia de 
avaliação deve, entre outros, incluir uma 
análise do impacto das soluções de 
substituição (disponibilidade e 
viabilidade), e ter em conta não só os 
aspectos ambientais e científicos mas 
também os aspectos económicos e sociais, 
durante todo o ciclo de vida do produto.
Por forma a contribuir para um nível 
elevado de protecção da saúde humana e 
do ambiente, essa metodologia deve ser 
coerente com o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

Or. fr

Justificação

No intuito de evitar os efeitos nefastos para o ambiente e a saúde humana relacionados 
com a proibição de certas substâncias, importa avaliar previamente as consequências 
de uma tal medida. O Regulamento REACH descreve um procedimento para restringir 
o uso de determinadas substâncias químicas que é pertinente e que deve ser também 
aplicado à Directiva RSP.
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Alteração 205
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias e, nomeadamente, das 
substâncias que constam do anexo III e que 
careça de uma abordagem comunitária, a 
lista de substâncias proibidas que consta do 
anexo IV é revista seguindo uma 
metodologia baseada no processo definido 
nos artigos 69.º a 72.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. Estas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 18.º.

7. Se existir um risco para a saúde humana 
ou para o ambiente, decorrente da 
utilização de determinadas substâncias e, 
nomeadamente, das substâncias que 
constam do anexo III e que careça de uma 
abordagem comunitária, a lista de 
substâncias proibidas que consta do anexo 
IV é revista seguindo uma metodologia 
baseada no processo definido nos artigos 
69.º a 72.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 18.º.

Or. sv

Justificação

A noção de "risco inaceitável para a saúde humana ou para o ambiente" é mais 
propriamente um resultado de uma avaliação do que uma base para uma avaliação.

Alteração 206
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para além de novas recomendações para 
a inclusão de substâncias no anexo XIV 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, a 
Comissão deve propor a inclusão destas 
substâncias no anexo III.
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Or. en

Justificação

A revisão prioritária de acordo com o anexo III deve estar claramente associada a 
critérios específicos com base na lista de substâncias candidatas e recomendações para 
a inclusão de uma substância no anexo XIV do Regulamento n.º 1907/2006.

Alteração 207
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Antes de se proceder à alteração do 
anexo IV, devem consultar-se as partes 
interessadas, nomeadamente os 
produtores de equipamento eléctrico e 
electrónico, incluindo as PME, os 
produtores das substâncias utilizadas em 
equipamentos eléctricos e electrónicos e 
as organizações ambientalistas e de 
protecção dos consumidores.
Deve criar-se um Fórum de Consulta 
para esse fim. A Comissão deve publicar 
no seu sítio Web todas as propostas e 
respectivas justificações e oferecer a todas 
as partes interessadas a possibilidade de 
apresentarem as suas observações às 
mesmas. 
A Comissão deve publicar todas as 
observações recebidas e tê-las em conta 
no seu trabalho.

Or. en

Justificação

Antes de estabelecer restrições ao uso de substâncias, importa recolher todas as 
informações, dados e observações disponíveis. Importa igualmente assegurar um 
processo preparatório transparente que tenha em conta os princípios da iniciativa 
Legislar Melhor. Já existe um Fórum de Consulta criado ao abrigo da Directiva 
2009/125/CE relativa à concepção ecológica, que abrange os produtos que também se 
incluem no campo de aplicação da Directiva RSP e que pode servir de modelo para o 
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processo de consulta previsto nesta directiva. A Directiva "Concepção Ecológica" 
prevê um mecanismo de consulta das partes interessadas, mas a Directiva RSP ainda 
não.

Alteração 208
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão deve estabelecer regras 
pormenorizadas para a recolha de 
amostras, a inspecção dos equipamentos
electrónicos e a demonstração da 
conformidade com os valores máximos de 
concentração a que se refere o n.º 2 do 
artigo 4.º, tendo especialmente em conta 
as capacidades das PME.

Or. pl

Justificação

Dado que a Directiva RSP não faz referência a quaisquer regras, é muito difícil para os 
fabricantes cumprirem os requisitos estabelecidos pelas autoridades de fiscalização do 
mercado dos outros Estados-Membros. Esta situação gera custos consideráveis. Se a 
Comissão estabelecer regras para os Estados-Membros sobre a maneira de garantir a 
conformidade com a directiva, ajudará a evitar custos injustificados e a necessidade de 
reconhecimento mútuo dos resultados de ensaios pelas autoridades de fiscalização.

Alteração 209
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. A Comissão deve estabelecer uma 
norma que defina um modelo de 
declaração de materiais para os materiais, 
componentes e peças de EEE. Essa 
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declaração deve incluir dados 
pormenorizados quanto à concentração 
de substâncias regulamentadas em EEE, 
à identificação da pessoa que emite a 
declaração, às isenções aplicáveis a 
componentes ou peças de EEE e a outros 
campos definidos pela Comissão.

Or. pl

Justificação

A preparação da documentação técnica e a certificação da realização de controlos de 
conformidade com a Directiva RSP acarretam custos muito elevados para as PME. Os 
requisitos em matéria de apresentação de relatórios não deveriam, em circunstância 
alguma, sobrecarregar assim as PME, sobretudo em tempos de crise. Propõe-se, por 
isso, um documento alternativo, com base no qual se presume que a PME está em 
conformidade com a directiva. É importante que esse documento seja reconhecido 
como documentação técnica pelas autoridades de fiscalização dos Estados-Membros.

Alteração 210
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da adaptação dos anexos ao 
progresso técnico e científico, a Comissão 
adopta as seguintes medidas:

1. Por forma a possibilitar a adaptação dos 
anexos V, VI e VI-A ao progresso 
científico e técnico, a Comissão adopta, 
através de actos delegados nos termos do 
artigo 18.º, as seguintes medidas:

Or. en

(Ligada à substituição do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo 
novo procedimento relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia)

Justificação

Devem ser delegadas competências na Comissão unicamente para decidir sobre 
determinados anexos – os que abrangem isenções (anexos V, VI e VI-A).
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Alteração 211
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da adaptação dos anexos ao 
progresso técnico e científico, a Comissão 
adopta as seguintes medidas:

1. Para efeitos da adaptação dos anexos ao 
progresso técnico e científico e tendo em 
conta os critérios estabelecidos no n.º 7 do 
artigo 4.º, nomeadamente a recuperação e 
eliminação, de forma compatível com o 
ambiente, dos resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, a Comissão 
adopta as seguintes medidas:

Or. pl

Justificação

Esta alteração clarifica as responsabilidades da Comissão no que respeita à adaptação 
dos anexos ao progresso científico e técnico. A Comissão deve tomar decisões com 
pleno conhecimento dos factos e com a devida precaução, nomeadamente em relação 
ao procedimento das isenções, de modo a evitar conflitos com a legislação REACH e a 
manter os ambiciosos objectivos ambientais estabelecidos.

Alteração 212
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Todas as alterações necessárias do 
anexo III;

Suprimido

Or. pl

Justificação

Com a presente alteração pretende-se dotar a directiva de uma estrutura mais coerente. 
O conteúdo deste ponto foi incluído, na sua totalidade, na nova versão proposta para o 
n.º 1 do artigo 5.º.
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Alteração 213
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Fixar o nível do valor máximo de 
concentração admissível para cada 
substância incluída no anexo IV;

Or. en

Justificação

À semelhança da Directiva RSP em vigor, torna-se necessário fixar Valores Máximos 
de Concentração (VMC) para cada nova substância sujeita a restrições.

Alteração 214
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Incluir materiais e componentes de EEE 
nos anexos V e VI, quando estiver 
preenchida uma das seguintes condições:

b) Incluir materiais e componentes de EEE 
de tipo A no anexo V quando estiver 
preenchida uma das seguintes condições:

Or. pl

Justificação

O principal objectivo da alteração é fazer uma distinção entre isenções com base no 
seu tipo. As isenções de tipo A abrangem os casos em que existem substâncias de 
substituição que, no entanto, não podem ser utilizadas devido a condicionalismos 
técnicos relacionados com a sua produção. As isenções de tipo B abrangem as 
situações em que existem problemas científicos e em que faltam substâncias de 
substituição que, por possuírem as mesmas propriedades físico-químicas, possam 
desempenhar a mesma função. Esta alteração reconhece que, para cumprir as 
exigências da directiva, é mais fácil fazer alterações técnicas a nível da produção do 
que alterações que exijam investigação em novos materiais.
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Alteração 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– caso não esteja garantida a 
disponibilidade e fiabilidade das 
substâncias de substituição;

– caso não esteja garantida a 
disponibilidade e fiabilidade das 
substâncias de substituição. A Comissão 
deve usar de prudência em relação a 
situações de monopólio ou restrições 
impostas pelo direito de propriedade 
intelectual que possam constituir uma 
potencial razão subjacente para a 
insuficiente disponibilidade de 
substâncias de substituição. Tais situações 
devem ser referidas no respectivo estudo 
para avaliação de pedidos de isenção, e 
devem ser feitas recomendações para 
resolver a situação no sentido de garantir 
uma distribuição mais alargada de uma 
substância de substituição.

Or. en

Justificação

As restrições impostas pelo direito de propriedade intelectual e as situações de 
monopólio em relação às substâncias de substituição ou a novas opções de concepção 
podem ter influência na apreciação da disponibilidade como parte do processo de 
isenção. Se for concedida uma isenção com base na insuficiente disponibilidade 
resultante dessas restrições do direito de propriedade intelectual ou de situações de 
monopólio, tal facto deverá ser claramente assinalado na respectiva avaliação. Devem 
fazer-se recomendações para alterar esta situação, no sentido de prever incentivos à
disseminação de inovações.
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Alteração 216
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– os impactos negativos para o ambiente, a 
saúde, a segurança dos consumidores ou 
socioeconómicos decorrentes da 
substituição não ultrapassem os benefícios 
ambientais, para a saúde para a segurança 
dos consumidores e/ou socioeconómicos
daí resultantes;

– os impactos negativos para o ambiente, a 
saúde, a segurança dos consumidores ou 
socioeconómicos decorrentes da 
substituição não ultrapassem os benefícios 
ambientais, para a saúde ou para a 
segurança dos consumidores daí 
resultantes;

Or. sv

Alteração 217
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– caso seja impraticável, por razões de 
ordem técnica ou científica, a sua 
eliminação ou substituição via alterações 
de concepção ou de materiais e 
componentes que não requeiram qualquer 
dos materiais e substâncias a que se refere 
o n.º 1 do artigo 4.º;

– caso seja difícil ou impraticável, por 
razões de ordem técnica, a sua eliminação 
ou substituição via alterações de concepção
ou de materiais e componentes que não 
requeiram qualquer dos materiais e 
substâncias a que se refere o n.º 1 do artigo 
4.º.;

Or. pl

Justificação

O principal objectivo da alteração é fazer uma distinção entre isenções com base no 
seu tipo. As isenções de tipo A abrangem os casos em que existem substitutos, mas não 
podem ser utilizados devido a condicionalismos técnicos relacionados com a sua 
produção. As isenções de tipo B abrangem as situações em que existem problemas 
científicos e em que faltam substitutos com as mesmas propriedades físico-químicas que 
possam desempenhar a mesma função. Esta alteração reconhece que, para cumprir as 
exigências da directiva, é mais fácil fazer alterações técnicas a nível da produção do 
que alterações que exijam investigação em novos materiais.
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Alteração 218
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Incluir materiais e componentes de 
EEE de tipo B no anexo V, desde que se 
observe uma das condições a seguir 
indicadas:
– a sua eliminação ou substituição,
através de alterações na sua concepção ou 
de materiais e componentes que não 
requeiram nenhum dos materiais ou 
substâncias a que se refere o n.º 1 do 
artigo 4.º, é cientificamente difícil ou 
inviável devido às propriedades 
físico-químicas desses elementos ou 
substâncias;
– a disponibilidade e fiabilidade das 
substâncias de substituição não estão 
asseguradas.

Or. pl

Justificação

A alteração relativa à alínea b-B) do n.º 1 do artigo 5.º faz parte da reorganização do 
anexo V. O seu objectivo principal consiste em determinar que uma parte das isenções 
já concedidas não se refere a alterações tecnológicas mas às propriedades físicas dos 
elementos em causa. A introdução de substitutos nestes casos pressupõe a realização de 
investigação de base para o desenvolvimento de novos materiais e a sua posterior 
aplicação na produção. (Esta alteração deve ser considerada em conjugação com as 
alterações referentes às alíneas b-B) e c-C) do n.º 1 do artigo 5.º, ao n.º 1 do artigo 5.º, 
aos n.ºs 2 e 2-A do artigo 5.º e aos anexos V e VI).
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Alteração 219
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Suprimir materiais e componentes dos 
EEE dos anexos V e VI, a partir do 
momento em que as condições definidas na 
alínea b) deixem de estar cumpridas.

c) Suprimir materiais e componentes dos 
EEE de tipo A do anexo V, após um 
período de um ano a partir do momento 
em que as condições definidas na alínea b) 
deixem de estar cumpridas.

Or. pl

Justificação

Esta alteração destina-se a garantir que apenas as isenções de tipo A possam ser 
suprimidas do anexo V. No caso das isenções de tipo B, para poderem ser suprimidas, 
terão de ser primeiro convertidas em isenções de tipo A. O prazo de um ano, entre a 
decisão de suprimir uma isenção do anexo e a sua implementação por todos os 
Estados-Membros, é indispensável para manter os fluxos de produção e para evitar 
perdas financeiras e de inventário e a geração desnecessária de resíduos (Esta 
alteração deve ser considerada em conjugação com as alterações referentes às alíneas 
b-B) e c-C) do n.º 1 do artigo 5.º, ao n.º 1 do artigo 5.º, aos n.ºs 2 e 2-A do artigo 5.º e 
aos anexos V e VI).

Alteração 220
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

As medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são revistas segundo uma 
metodologia baseada no processo definido 
nos artigos 69.º a 72.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. Estas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
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controlo referido no n.º 2 do artigo 18.º.

Or. de

Justificação

Já o n.º 7 do artigo 4.º remete para os instrumentos REACH de limitação de 
substâncias. Estes, contudo, nos termos do artigo 69.º do Regulamento REACH, 
prevêem também uma revisão das limitações existentes. Consequentemente, os 
instrumentos REACH devem ser integralmente adoptados, inclusive no que se refere ao 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º, a qual determina que, após uma revisão de 
isenções, também pode ser possível a sua supressão.

Alteração 221
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Converter as isenções de tipo B em 
isenções de tipo A a partir do momento 
em que deixem de estar preenchidas as 
condições estabelecidas na alínea b-B) do 
n.º 1 do artigo 5.º.

Or. pl

Justificação

Esta alteração abrange os casos em que as isenções são transferidas do domínio da 
investigação básica para o da aplicação geral. Quando é concebida uma solução em 
que já não é necessária a presença da substância regulamentada, deixam de estar 
preenchidas as condições previstas na alínea b-B) do n.º 1 d artigo 5.º. Sob proposta da 
Comissão, a isenção é convertida em isenção de tipo A ligada à disseminação 
tecnológica. (Esta alteração deve ser considerada em conjugação com as alterações 
referentes às alíneas b-B) e c-C) do n.º 1 do artigo 5.º, ao n.º 1 do artigo 5.º, aos n.ºs 2 
e 2-A do artigo 5.º e aos anexos V e VI).
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Alteração 222
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

Estas medidas são adoptadas
individualmente.

Or. en

(Ligada à substituição do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo 
novo procedimento relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia)

Justificação

Actualmente, a Comissão reúne diferentes propostas de isenções num único pacote. 
Deste modo, as decisões relativas às isenções – que, na sua essência, são totalmente 
independentes umas das outras – ficam ligadas entre si. Para objectar contra uma 
isenção, o Conselho ou o Parlamento Europeu terão de objectar contra todas as 
isenções propostas. Como tal pode ser desproporcionado, esta medida pode de facto 
comprometer o direito de controlo por parte do legislador. As decisões relativas às 
isenções e às suas supressões devem ser tomadas individualmente em função do seu 
próprio mérito.

Alteração 223
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer 
pedido de renovação dessas isenções que 
seja apresentado, o mais tardar, 18 meses 

2. As medidas de tipo A adoptadas em 
conformidade com o n.º 1, alínea b), 
devem ser revistas de quatro em quatro 
anos. Durante o processo de revisão, a 
Comissão, tendo em conta as provas 
científicas e técnicas, decide se as 
condições estabelecidas na alínea b) 
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antes da respectiva data de caducidade. deixaram de estar preenchidas. Caso 
essas condições continuem a estar 
preenchidas, a Comissão prorroga o prazo 
de validade da isenção até à revisão 
seguinte. Os pedidos de novas isenções 
são apresentados pelas empresas ou pelos 
seus representantes em conformidade com 
o artigo 5.º-A.

Or. pl

Justificação

Esta alteração contém requisitos específicos para a Comissão referentes ao processo de 
concessão das isenções de tipo A incluídas no anexo V, que devem ser alvo de revisão 
de quatro em quatro anos. Somente ao proceder à revisão da isenção a Comissão pode 
aceitar provas técnicas e científicas e decidir se a isenção em causa deve ser anulada 
ou renovada. A Comissão fica também obrigada a proceder à revisão técnica e 
científica de todas as isenções de tipo A do anexo V. (Esta alteração deve ser 
considerada em conjugação com as alterações referentes às alíneas b-B) e c-C) do n.º 1 
do artigo 5.º, ao n.º 1 do artigo 5.º, aos n.ºs 2 e 2-A do artigo 5.º e aos anexos V e VI).

Alteração 224
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), devem especificar a 
data de revisão para a inclusão de 
qualquer material e aplicação de EEE nos 
anexos V e VI, caso a caso. O processo 
para determinar o prazo de validade de 
uma isenção deve ter especialmente em 
conta períodos adequados necessários 
para a colocação no mercado de EEE 
contendo substâncias alternativas, bem 
como a funcionalidade e fiabilidade 
técnica do equipamento.
Os pedidos de isenção ou renovação serão
apresentados à Comissão o mais tardar no 
prazo de 30 meses antes da data de 
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caducidade da isenção.
A Comissão toma uma decisão sobre 
qualquer pedido de isenção ou de
renovação da mesma que seja apresentado, 
o mais tardar, 9 meses após a 
apresentação do respectivo pedido.
Caso a Comissão decida não renovar uma 
isenção, deve publicar uma justificação e 
as observações recebidas.

Or. en

Justificação

A abordagem “a mesma medida para todos” proposta pela Comissão ao estabelecer 
um período de validade máximo de 4 anos para todas as isenções da Directiva RSP é 
impraticável. Considerando os ciclos de investimento em inovação para EEE com 
roteiros de produtos a longo prazo, os prazos propostos são irrealistas. Deve fixar-se 
um prazo realista e justificado caso a caso.

Alteração 225
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), podem ser 
renovadas caso a caso e são válidas até 
que a Comissão decida renovar ou anular
a isenção no contexto de uma revisão 
dentro de um prazo limitado, desde que o 
pedido de renovação seja apresentado, o 
mais tardar, 18 meses antes da respectiva 
data de caducidade. A Comissão toma, o 
mais tardar no prazo de seis meses antes da 
data de caducidade de uma isenção, sobre 
qualquer pedidos de renovação que seja 
apresentado dentro dos prazos 
especificados.
A Comissão decide, num prazo de 12 
meses após a recepção de um pedido de 
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isenção para produtos que actualmente 
não estão incluídos no âmbito de 
aplicação, se a isenção é concedida ou 
recusada.
a) Sempre que é tomada uma decisão para 
incluir materiais e componentes de EEE 
nos anexos V e VI, deve especificar:
– os materiais e os componentes 
específicos a serem incluídos nos anexos 
V e VI;
– quando aplicável, a alteração ou 
alterações à numeração dos anexos V e 
VI; 
– as disposições transitórias: 
– a data ou datas em que a isenção ou 
isenções serão renovadas ou suprimidas 
(a seguir designadas por “a(s) data(s) de 
revisão).
A Comissão deve acusar a recepção de 
cada pedido de isenção e atribuir-lhe um 
número que deverá ser utilizado em toda a 
correspondência respeitante ao pedido, 
até que a revisão seja dada por concluída. 
Os pedidos de inclusão de materiais e 
componentes de EEE nos anexos V e VI 
devem conter a informação definida em 
conformidade com o artigo 6.º, seguindo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 18.
b) Sempre que seja tomada uma decisão 
para suprimir materiais e componentes de 
EEE dos anexos V e VI, esta deve 
especificar para cada isenção: 
– os materiais e componentes de EEE que 
devem ser suprimidos dos anexos V e VI, 
e/ou quando as medidas tenham por efeito 
a limitação do campo de aplicação de uma 
isenção ou isenções existentes, a alteração 
ou alterações necessárias aos materiais e 
componentes de EEE nos anexos V e VI;
– quando aplicável, a alteração ou 
alterações à numeração dos anexos V e 
VI;
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– as disposições transitórias:
– a(s) data(s) em que os materiais e 
componentes de EEE dos anexos V e VI 
serão suprimidos.

Or. en

Justificação

É inadequado limitar todas as isenções ao mesmo período de 4 anos. Uma abordagem 
caso a caso faz mais sentido, mas requer um procedimento transparente que 
proporcione segurança jurídica e previsibilidade. Deverá ser dado à Comissão um 
prazo para considerar novas isenções, a fim de se garantir uma maior segurança 
jurídica.

Alteração 226
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 especificam, caso a caso, a 
data de revisão para a inclusão de 
qualquer material e aplicação de EEE nos 
anexos V e VI.

O processo para determinar o período de 
validade de uma isenção deve ter em 
conta, em particular, os períodos 
apropriados exigidos para colocar no 
mercado os EEE que contêm substâncias 
alternativas, bem como a funcionalidade 
técnica e a fiabilidade do equipamento. 
Um pedido de isenção ou de renovação 
deve ser apresentado à Comissão o mais 
tardar até 30 meses antes da data de 
caducidade da isenção.
A Comissão toma uma decisão sobre 
qualquer pedido de isenção ou da sua 
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renovação o mais tardar até 9 meses após a 
apresentação do pedido.
Caso a Comissão decida não renovar uma 
isenção, deve publicar uma justificação e 
as observações recebidas.

Or. en

Justificação

O objectivo deve ser a promoção da inovação e tornar os produtos mais compatíveis 
com o ambiente. Os produtos têm ciclos de vida muito diferentes, uns mais curtos e 
outros mais longos. Por isso, deve haver uma flexibilidade no período de tempo de 
concessão de uma isenção. Isto oferece a possibilidade de conceder isenções com base 
no que é realista e possível – em vez de limitar as isenções a quatro anos.

Alteração 227
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido
tempo, uma decisão sobre qualquer
pedido de renovação dessas isenções que 
seja apresentado, o mais tardar, 18 meses 
antes da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), especificam, caso a 
caso, as data de validade para a inclusão 
de qualquer material e aplicação de EEE 
nos anexos V e VI.

O processo para determinar o período de 
validade de uma isenção deve ter em 
conta, em particular, os períodos 
apropriados exigidos para colocar no 
mercado os EEE que contêm substâncias 
alternativas, bem como a funcionalidade 
técnica e a fiabilidade do equipamento. 
Os pedidos de renovação devem ser feitos 
o mais tardar até 18 meses antes da data 
de caducidade da isenção e a Comissão 
deve decidir sobre um pedido de renovação 
no prazo máximo de 6 meses da data de 
caducidade da isenção existente. Nos 
casos em que a isenção não seja 
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renovada, deve haver um período mínimo 
de 18 meses antes de a isenção ser 
retirada, a fim de dar tempo ao operador 
económico para se adaptar.

Or. en

Justificação

A abordagem “uma medida para todos” proposta pela Comissão ao fixar um período 
máximo de validade de 4 anos para todas as isenções ao abrigo da Directiva RSP é 
impraticável. É igualmente importante definir claramente um prazo para a Comissão 
decidir sobre uma possível renovação da isenção. Se a isenção não for concedida, o 
período proposto de 18 meses permitirá ao produtor adaptar-se à situação.

Alteração 228
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período de validade 
que pode ir até quatro anos e é fixado caso 
a caso para as categorias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
10 e 11 do anexo I, e um período de 
validade que pode ir até 8 anos e é fixado 
caso a caso para as categorias 8 e 9 do 
anexo I. As isenções podem ser renovadas. 
A Comissão toma, o mais tardar no prazo 
de seis meses antes da data de caducidade 
de uma isenção, uma decisão sobre 
qualquer pedido de renovação dessas 
isenções que seja apresentado, o mais 
tardar, 18 meses antes da respectiva data de 
caducidade. A Comissão, sempre que 
considerar que é necessário mais tempo 
do que o que decorre até à data de 
caducidade da isenção para 
procedimentos de certificação 
regulamentar ou para assegurar a 
disponibilidade adequada de substâncias 
de substituição, concede um período 
suplementar após a data de caducidade da 
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isenção. A duração do período 
suplementar é decidido caso a caso e não 
pode ser superior a 18 meses a contar da 
data de caducidade da isenção.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o artigo 290.º do TFUE

Or. en

Alteração 229
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), especificam, caso a 
caso, a data de revisão para a inclusão de 
qualquer material e aplicação de EEE nos 
anexos V e VI. O processo para 
determinar o prazo de validade de uma 
isenção deve ter especialmente em conta
períodos adequados necessários para a 
colocação no mercado de EEE contendo 
substâncias alternativas, bem como a 
funcionalidade e fiabilidade técnica do 
equipamento. A Comissão toma uma 
decisão sobre qualquer pedido de 
renovação, o mais tardar, 9 meses após a 
apresentação do pedido de renovação. O 
pedido de renovação deve ser 
apresentado, o mais tardar, 27 meses antes 
da data de caducidade da isenção.

Or. en

Justificação

A abordagem de “uma medida para todos” proposta pela Comissão é impraticável. 
Considerando os ciclos de inovação e investimento de EEE com roteiros de produtos a 
longo prazo, os prazos propostos são irrealistas. Devem ser fixados prazos realistas 
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caso a caso.

Alteração 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), têm um período de 
validade que pode ir até quatro anos. Com 
base nos factos expostos no pedido, pode 
ser concedido um período de isenção mais 
longo a título excepcional e caso a caso.

No prazo máximo de 9 meses após o 
pedido ter sido apresentado, a Comissão 
toma uma decisão sobre um pedido de
isenção ou de renovação de uma isenção. 
Um pedido de renovação deve ser 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da data de caducidade da isenção.
Caso a Comissão rejeite um pedido de 
renovação, deve conceder um período 
suplementar para a colocação no mercado 
do equipamento, excepto nos casos em 
que a continuada colocação no mercado 
constitua um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente. A 
duração do período suplementar não deve 
ser superior aos 6 meses para a colocação 
no mercado e aos 18 meses adicionais 
para a entrada em serviço do 
equipamento em questão. 

Or. en

Justificação

As necessidades específicas de diversos sectores industriais devem estar melhor 
reflectidas no texto do que as expressas na alteração 42 do projecto de relatório. Por 
exemplo, alguns dispositivos médicos (i.e. aparelhos de imagiologia para diagnóstico 
ou robôs cirúrgicos) possuem ciclos de desenvolvimento longos (5 a 8 anos). Por isso, o 
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período suplementar de 18 meses proposto pela relatora não seria suficiente para os 
pedidos de dispositivos médicos cruciais. Além disso, existe a necessidade de se poder 
prorrogar o prazo caso a caso, mediante justificação adequada.

Alteração 231
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer 
pedido de renovação dessas isenções que 
seja apresentado, o mais tardar, 18 meses 
antes da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), têm um período de 
validade que pode ir até quatro anos e é 
fixado caso a caso, e podem ser renovadas.

Or. en

(Substituição parcial da alteração 42 apresentada pela relatora. Ligada à alteração 
que propõe um novo n.º 2-C no artigo 5.º)

Justificação

Cumpre especificar que as decisões sobre isenções devem ser tomadas caso a caso. 
Propõe-se que os procedimentos para a decisão da Comissão sejam especificados, com 
prazos claros, num número separado deste artigo.

Alteração 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), têm um período de 
validade que pode ir até quatro anos,
decidido caso a caso, para as categorias 1, 
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tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 do anexo I, e um 
período máximo de validade que pode ir 
até 8 anos, decidido caso a caso, para o 
equipamento industrial da categoria 8 e 
da categoria 9 do anexo I. As isenções
podem ser renovadas. A Comissão deve 
tomar em consideração os impactos 
socioeconómicos ao decidir sobre a 
duração de uma isenção. A Comissão 
toma uma decisão, o mais tardar seis 
meses antes da data de caducidade das 
isenções, sobre qualquer pedido de 
renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade. A 
Comissão, sempre que considerar que é 
necessário mais tempo do que o que 
decorre até à data de caducidade da 
isenção para procedimentos de 
certificação regulamentar ou para 
assegurar a disponibilidade adequada de 
substâncias de substituição, deve conceder 
um período suplementar após a data de 
caducidade da isenção. A duração do 
período suplementar é decidido caso a 
caso e não deve ser superior a 18 meses a 
contar da data de caducidade da isenção. 
As isenções específicas dos anexos V, VI e 
VI-A devem indicar claramente as datas e 
os prazos principais, i.e. a data de 
caducidade da isenção, o prazo para o 
pedido de renovação e a data de 
caducidade do período de transição no 
caso de a renovação não ser concedida. 
Se um pedido de renovação tiver sido feito 
até à data da aplicação mais recente mas 
não tiver sido tomada nenhuma decisão 
dentro dos prazos acima descritos, as 
isenções continuam válidas após a data da 
revisão até que seja tomada uma decisão 
sobre o pedido da renovação. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
os elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado.

Or. en
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Justificação

São necessárias indicações claras de prazos e de outras datas relacionadas com o 
procedimento de isenção, para aumentar a segurança jurídica e de planeamento dos 
requerentes. Todas as novas isenções concedidas e renovadas devem permanecer 
válidas após a data de revisão até que seja tomada uma decisão sobre a renovação, 
desde que o pedido seja feito à Comissão o mais tardar até à data ou datas da 
aplicação mais recente. Devem ser concedidas isenções com a duração máxima de 8 
anos aos dispositivos médicos (categoria 8), bem como aos instrumentos industriais de 
monitorização e controlo (categoria 9).

Alteração 233
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período máximo de 
validade de quatro anos e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea b), têm um período 
máximo de validade de quatro anos e 
podem ser renovadas. As medidas 
adoptadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), têm um período de validade de 
oito anos para as aplicações utilizadas na 
categoria 9, Instrumentos industriais de 
monitorização e controlo, e podem ser 
renovadas. A Comissão toma, em devido 
tempo, uma decisão sobre qualquer pedido 
de renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade.

Or. en

Justificação

As isenções para os instrumentos industriais de monitorização e controlo devem ser 
estabelecidas para expirar de oito em oito anos devido ao período longo de 
requalificação necessário para cumprir as elevadas normas de fiabilidade do sector. As 
substâncias de substituição para aplicações cruciais, tais como o chumbo para 
protecção contra radiações usado no tratamento do cancro, não estão nem estarão 
disponíveis durante décadas. Os produtos são redesenhados sempre de 7 em 7 ou de 10 
em 10 anos. Por isso, deve ser permitido um período de validade de oito anos para as 
isenções de equipamentos industriais da categoria 9.
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Alteração 234
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas de tipo B adoptadas em 
conformidade com o n.º 1, alínea b-B), 
são revistas de dez em dez anos e podem 
ser renovadas. Com base nos pedidos 
apresentados, complementados pelas suas 
próprias provas científicas e técnicas, a 
Comissão decide se as condições 
estabelecidas no n.º 1, alínea b-B) 
deixaram de estar preenchidas. Caso a 
Comissão decida que essas condições 
continuam a estar preenchidas, renova a 
isenção e fixa uma data para a próxima 
revisão, não antes de decorridos 5 anos 
desde a última revisão. Os pedidos de 
isenções ou da sua renovação são 
apresentados pelas empresas ou pelos 
seus representantes em conformidade com 
o artigo5.º-A.

Or. pl

Justificação

A alteração contém indicações precisas para a Comissão referentes ao procedimento 
relativo às isenções de tipo B incluídas no anexo V, para as quais vigora o prazo de 
revisão de 10 anos. A Comissão apreciará os pedidos de revisão de prazo para as 
soluções em causa apenas se as empresas preencherem os pedidos e lhos enviarem de 
acordo com o disposto no artigo 5.º-A. Desse modo, a Comissão não terá de rever todas 
as isenções de quatro em quatro anos. A Comissão deve receber juntamente com os 
pedidos provas suficientes para poder tomar uma decisão, sem verificações muito 
aprofundadas, com o auxílio do comité. (Esta alteração deve ser considerada em 
conjugação com as alterações referentes às alíneas b-B) e c-C) do n.º 1 do artigo 5.º, 
ao n.º 1 do artigo 5.º, aos n.ºs 2 e 2-A do artigo 5.º e aos anexos V e VI).
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Alteração 235
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que não é concedida 
ou renovada uma isenção, haverá um 
período de transição de pelo menos 12 
meses por forma a dar tempo ao operador 
económico para se adaptar. Sempre que a 
Comissão considere que é necessário 
conceder mais de 12 meses, o período de 
transição pode ser alargado, caso a caso.

Or. en

Justificação

Propõe-se a adopção de um período de transição de 12 meses como prazo normal para 
a adaptação do produto, em caso de não renovação ou de não concessão de uma 
isenção.

Alteração 236
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os pedidos de concessão ou 
renovação de uma isenção a que se refere 
o n.º 1 do artigo 4.º devem ser dirigidos à 
Comissão em conformidade com o anexo 
VI-B. Um pedido de renovação de uma 
isenção actualiza o pedido original por 
forma a reflectir a situação mais recente.

Or. en
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(Ligada à alteração que introduz um novo anexo VI-B e à alteração que suprime o 
primeiro travessão do n.º 1 do artigo 6.º)

Justificação

Esta alteração inspira-se nas discussões em curso no Conselho. É necessário 
estabelecer requisitos claros para os requerentes que solicitem uma isenção ou a 
renovação de uma isenção. Um pedido de renovação deve ser actualizado, de modo a 
reflectir a situação mais recente.

Alteração 237
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão deve 
a) acusar por escrito a recepção de um 
pedido no prazo de 15 dias após a sua 
recepção. Essa confirmação deve indicar 
a data da recepção do pedido;
b) informar sem demora os 
Estados-Membros do pedido e 
facultar-lhes o pedido e qualquer outra 
informação suplementar fornecida pelo 
requerente;
c) tornar acessível ao público um resumo 
do pedido.

Or. en

Justificação

As obrigações iniciais da Comissão após a recepção de um pedido devem ser 
clarificadas.
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Alteração 238
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os pedidos devem ser apresentados o 
mais tardar 18 meses antes de se aplicar a 
proibição, ou antes da data de caducidade 
da isenção, conforme o caso. A Comissão 
deve tomar uma decisão o mais tardar 6 
meses antes de se aplicar a proibição, ou 
antes da data de caducidade da isenção, 
conforme o caso.
A Comissão deve ter em conta os impactos 
socioeconómicos ao decidir sobre a 
duração de uma isenção ou sobre a 
renovação de uma isenção. A Comissão, 
sempre que considerar que é necessário 
mais tempo do que o que decorre até à 
aplicação de uma proibição ou até à data 
de caducidade da isenção, conforme o 
caso, para assegurar a disponibilidade 
adequada de substâncias de substituição, 
deve conceder um período suplementar 
após a aplicação da proibição ou a data 
de caducidade da isenção. A duração do 
período suplementar é decidido caso a 
caso e não deve ser superior a 18 meses a 
contar da data de caducidade da isenção. 
A Comissão deve adoptar estas medidas 
através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 18.º.

Or. en

(Substituição parcial da alteração 42 apresentada pela relatora. Ligada à substituição 
do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo novo procedimento 

relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia)

Justificação

Os operadores económicos necessitam de segurança jurídica no que respeita às 
isenções. A Comissão deve, por conseguinte, dispor de um prazo para tomar as suas 
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decisões. A fim de permitir uma adaptação adequada após a aplicação da proibição ou 
após a data de caducidade da isenção, pode ser concedido um período máximo 
suplementar de 18 meses. Isto implica um período de transição que pode ir até 24 
meses e que, segundo os próprios operadores económicos, lhes concede tempo 
suficiente para se adaptarem. Os aspectos socioeconómicos serão tidos em conta nas 
decisões relativas à duração de uma isenção.

Alteração 239
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de proceder à alteração dos 
anexos a Comissão deve consultar 
nomeadamente os produtores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, os 
operadores de instalações de reciclagem e 
tratamento, as organizações ambientalistas 
e as associações de trabalhadores e 
consumidores.

3. Antes de proceder à alteração dos 
anexos V, VI e VI-A, a Comissão deve 
consultar nomeadamente os operadores 
económicos, os operadores de instalações 
de reciclagem e tratamento, as 
organizações ambientalistas e as 
associações de trabalhadores e 
consumidores. As observações recebidas 
pela Comissão no âmbito dessas consultas 
são tornadas públicas. A Comissão 
elabora um relatório sobre a informação 
recebida e torna-o público.

Or. en

Justificação

A Comissão só deveria ter competência para alterar alguns anexos através de actos 
delegados. A designação “operadores económicos” deve ser usada de acordo com a 
alteração das definições. A última parte repõe uma versão modificada das disposições 
da Directiva RSP 1.0, especificando que as observações devem ser tornadas acessíveis 
ao público, o que codifica a prática corrente das consultas públicas das partes 
interessadas. A referência ao procedimento de comitologia é suprimida, visto que esse 
procedimento já não existe por força do artigo 290.º do TFUE.
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Alteração 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de proceder à alteração dos 
anexos a Comissão deve consultar 
nomeadamente os produtores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, os 
operadores de instalações de reciclagem e 
tratamento, as organizações ambientalistas 
e as associações de trabalhadores e 
consumidores.

3. Antes de proceder à alteração dos 
anexos a Comissão deve realizar uma 
avaliação de impacto. Deve igualmente
consultar os produtores de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, os operadores de 
instalações de reciclagem e tratamento, as 
organizações ambientalistas e as 
associações de trabalhadores e 
consumidores.

Or. en

Justificação

É absolutamente necessário que se realize uma avaliação completa do impacto com 
base em provas científicas, antes da inclusão de novas substâncias na lista de restrições 
previstas na Directiva RSP. Sem uma avaliação minuciosa das substâncias alternativas, 
é impossível determinar adequadamente se a restrição proposta terá um benefício real 
para a saúde humana e o ambiente.

Alteração 241
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de proceder à alteração dos 
anexos a Comissão deve consultar 
nomeadamente os produtores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, os 
operadores de instalações de reciclagem e 
tratamento, as organizações ambientalistas 
e as associações de trabalhadores e 
consumidores.

3. Antes de proceder à alteração dos 
anexos a Comissão deve realizar uma 
avaliação de impacto. Deve igualmente
consultar os produtores de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, os operadores de 
instalações de reciclagem e tratamento, as 
organizações ambientalistas e as 
associações de trabalhadores e 
consumidores.
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Or. en

Alteração 242
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Enquanto um determinado material ou 
componente estiver incluído nos anexos V 
e VI da presente directiva com base no 
n.º 1, alínea b), do artigo 5.º, esses pedidos 
de renovação ficam igualmente isentos 
dos requisitos de autorização definidos no 
n.º 2 do artigo 58.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006.

Suprimido

Or. pl

Justificação

O n.º 4 do artigo 5.º introduz incerteza jurídica entre a Directiva RSP e o Regulamento 
REACH. Uma isenção avaliada com base nos critérios da Directiva RSP não pode 
afectar as disposições do Regulamento REACH. Se tal acontecesse provocaria o caos 
nas empresas que não saberiam onde procurar a informação pertinente.

Alteração 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Enquanto um determinado material ou 
componente estiver incluído nos anexos V 
e VI da presente directiva com base no n.º 
1, alínea b), do artigo 5.º, esses pedidos de 
renovação ficam igualmente isentos dos 
requisitos de autorização definidos no n.º 2 
do artigo 58.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006.

4. Enquanto um determinado material ou 
componente estiver incluído nos anexos V 
e VI da presente directiva com base no
n.º 1, alínea b), do artigo 5.º, esses pedidos 
de renovação ficam igualmente isentos dos 
requisitos de autorização definidos no n.º 2 
do artigo 58.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 pelo período de validade da 
isenção concedida ao abrigo da presente 
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directiva.
Caso a utilização de uma substância seja
autorizada em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, esses 
pedidos ficam igualmente isentos dos 
requisitos de autorização para uma 
isenção definidos nesta directiva, pelo 
período de validade da autorização 
concedida ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de instrumentos verdadeiramente inovadores utiliza, por definição, 
a única solução tecnológica conhecida e disponível na altura da sua concepção, o que 
requer a utilização de isenções. Qualquer exigência para obter duas isenções para a 
mesma aplicação antes de esta chegar ao mercado (i.e., uma isenção ao abrigo da 
Directiva RSP e uma autorização ao abrigo do REACH), revelar-se-ia demasiado 
pesada, especialmente porque, desse modo, teria de ser incluída a grande quantidade 
de informação do regime de isenção.

Alteração 244
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão procede à alteração do 
anexo V, indicando pormenorizadamente 
as isenções e definindo o tipo de cada 
isenção individualmente, de acordo com 
os critérios definidos no n.º 1, alíneas b) e 
b-B), do artigo 5.º. Estas medidas, que têm 
por objecto alterar os elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 18.º.

Or. pl
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Justificação

O n.º 4 do artigo 5.º introduz incerteza jurídica entre a Directiva RSP e o Regulamento 
REACH. Uma isenção avaliada com base nos critérios da Directiva RSP não pode 
afectar as disposições do Regulamento REACH. Se isso acontecesse provocaria o caos 
nas empresas que não saberiam onde procurar a informação pertinente. Em 
substituição deste artigo, a Comissão é autorizada a introduzir as alterações 
necessárias no anexo V e a fazer distinções de acordo com o tipo de isenção.

Alteração 245
Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O mais tardar [...*], a Comissão 
decide, através de actos delegados em 
conformidade com o artigo 18.º, quais das 
isenções concedidas no anexo V serão 
também aplicáveis aos instrumentos 
industriais de monitorização e controlo. 
Se, até essa data, não for tomada 
nenhuma decisão, as isenções concedidas 
no anexo V serão igualmente válidas para 
os instrumentos industriais de 
monitorização e controlo.
____________
* inserir data de 18 meses após a entrada em vigor 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

A Comissão pediu a um consultor que avaliasse as isenções para as categorias 8 e 9 
para a reformulação da directiva. O consultor não avaliou as isenções já concedidas 
para outras categorias, partindo simplesmente do pressuposto de que estas se 
aplicariam também às categorias 8 e 9. No entanto, na ausência de uma avaliação 
específica, a Comissão não vai transferir essas isenções, deixando que sejam as 
empresas a fazer os respectivos pedidos. Como os instrumentos industriais de 
monitorização e controlo possuem ciclos de concepção relativamente longos, as 
empresas deverão ser informadas o mais depressa possível sobre a situação destas 
isenções para os seus produtos.
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Alteração 246
Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão pode, através de actos 
delegados em conformidade com o artigo 
18.º, alterar o anexo VI-B para inclusão 
de novos elementos.

Or. en

(Ligada à alteração que introduz um novo anexo VI-B.)

Justificação

É necessário criar um mecanismo para permitir à Comissão acrescentar mais 
elementos ao pedido de uma isenção ou da sua renovação.

Alteração 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que a utilização de uma 
substância é autorizada em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
considera-se que qualquer equipamento 
que utilize essa substância cumpre as 
exigências definidas pela presente 
directiva durante o período de validade da 
autorização concedida nos termos do 
supramencionado regulamento.

Or. fr
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Justificação

A proposta da Comissão especifica que, no caso dos materiais ou componentes
abrangidos por uma isenção a título da Directiva RSP, não será necessário obter uma 
autorização no âmbito do REACH. Dado que o Regulamento REACH entra em vigor 
antes da Directiva RSP, importa garantir uma reciprocidade efectiva por forma a evitar 
simultaneamente a insegurança jurídica e uma sobrecarga administrativa.

Alteração 248
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que a utilização de uma 
substância é autorizada em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
considera-se que qualquer equipamento 
que utilize essa substância cumpre as 
exigências definidas pela presente 
directiva durante o período de validade da 
autorização concedida nos termos do 
supramencionado regulamento.

Or. en

Justificação

Apesar de a reformulação da Directiva RSP especificar que não se deverão pedir 
autorizações REACH para as isenções RSP, continua a haver insegurança jurídica, 
uma vez que os requisitos para as autorizações REACH entrarão em vigor mais cedo 
do que a Directiva RSP na sua versão reformulada. Por esse motivo, as autorizações 
concedidas ao abrigo do REACH devem ficar isentas ao abrigo da directiva RSP 
durante o período de validade concedido, de modo a proporcionar segurança jurídica 
aos produtores de EEE.
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Alteração 249
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Pedido de isenção e de renovação de 

isenção
1. O pedido de isenção deve ser 
apresentado de acordo com o disposto nos 
números seguintes.
2. O pedido é enviado à Comissão. A 
Comissão: 
a) confirma por escrito a recepção do 
pedido nos 14 dias seguintes. A 
confirmação deve indicar a data da 
recepção do pedido;
b) informa sem demora os 
Estados-Membros sobre o pedido e 
coloca-o à sua disposição juntamente com 
toda a informação que não seja reservada 
e que foi fornecida pelo requerente; 
c) publica um resumo do pedido, tal como 
referido na alínea e) do n.º 3, tendo em 
conta a confidencialidade do segredo 
industrial e a propriedade intelectual.
3. O pedido deve conter as seguintes 
informações: 
a) nome e morada do fabricante;
b) o material ou componente e aplicações 
específicas para os quais é pedida a 
isenção, bem como as características do 
material ou componente em causa; 
c) uma justificação da isenção de acordo 
com as condições estabelecidas no artigo 
5.º, incluindo uma análise de eventuais 
substâncias ou técnicas alternativas. A 
justificação pode ser apresentada sob a 
forma de uma descrição de estudos 
realizados, incluindo, sempre que 
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possível, estudos independentes 
verificados por outras entidades; 
d) quando adequado, uma indicação da 
informação que deve ser considerada 
reservada, acompanhada de uma 
justificação verificável; 
e) um resumo do pedido; 
f) o tipo de isenção (A ou B) a que se 
refere o pedido.
4. A Comissão analisa o pedido de isenção 
e realiza um estudo independente da 
respectiva justificação. 
5. Na análise do pedido, a Comissão tem 
em consideração as possibilidades das 
PME para cumprirem os requisitos das 
alíneas b) e c) do n.º 3.
6. A Comissão toma, em devido tempo, 
uma decisão sobre todos os pedidos, 
incluindo os pedidos de renovação. Os 
pedidos de renovação nos termos do 
n.º 2-A do artigo 4.º devem ser 
apresentados o mais tardar 24 meses 
antes da data de revisão da isenção, tendo 
em conta a necessidade de segurança 
jurídica dos operadores económicos 
enquanto se encontrar pendente uma 
decisão da Comissão. 
7. A Comissão adopta as normas de 
execução do presente artigo, tendo em 
conta a situação das PME, incluindo 
normas relativas ao formato e ao tipo de 
informação que deve ser fornecida 
aquando da apresentação do pedido de 
uma isenção ou de uma renovação, 
incluindo análises alternativas e, se 
houver substâncias adequadas 
disponíveis, os planos de substituição 
previstos no Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 18.º.
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Or. pl

Justificação

O artigo supra introduz uma metodologia sistemática para a concessão de isenções e 
autoriza a Comissão a criar um formulário para o pedido de isenção.

Alteração 250
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Nanomateriais

1. Os operadores económicos notificam à 
Comissão a utilização de nanomateriais 
em EEE e fornecem todos os dados 
pertinentes relacionados com a sua 
segurança para a saúde humana e o 
ambiente durante o seu ciclo de vida. 
2. O mais tardar até [...*], em função da 
informação fornecida pelos operadores 
económicos em conformidade com o n.º 1, 
a Comissão avalia a segurança dos 
nanomateriais nos EEE para a saúde 
humana e o ambiente, nomeadamente 
durante a sua utilização e tratamento, e 
comunica as suas conclusões num 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Este relatório deve ser 
acompanhado de uma proposta legislativa 
para uma gestão adequada dos riscos dos 
nanomateriais nos EEE, caso seja 
necessário.
3. Os operadores económicos devem 
rotular os EEE que contêm nanomateriais 
o mais tardar até [...**].
___________________
* inserir a data de 36 meses após a entrada em 
vigor da directiva.
** inserir a data de 24 meses após a entrada em 
vigor da directiva.
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Or. en

Justificação

Há que acabar com a falta de informação sobre a utilização e a segurança dos 
nanomateriais nos EEE. Os produtores devem ser obrigados a comunicar os dados 
relativos à sua utilização e segurança, para permitir que a Comissão se prepare para a 
necessária acção legislativa. Os consumidores devem saber se os EEE contêm ou não 
nanomateriais.

Alteração 251
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 6 - Título

Texto da Comissão Alteração

Medidas de execução Actos delegados

Or. en

(Ligada à substituição do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo 
novo procedimento relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia)

Justificação

O Tratado de Lisboa introduziu o artigo 290.º, relativo aos actos delegados, e o artigo 
291.º, relativo aos actos de execução. O termo "executar" pode, por conseguinte, ser 
entendido como estando limitado às “medidas de execução”. Contudo, no caso das 
medidas que devem ser tomadas em conformidade com este artigo específico, aplica-se 
o artigo 290.º e não o artigo 291.º. A terminologia deverá, portanto, ser alterada em 
conformidade.

Alteração 252
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta normas de execução O mais tardar até [...*], a Comissão 
adopta, através de actos delegados em 
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em relação: conformidade com o artigo 18.º, normas 
de execução em relação:

_________________
* inserir a data de dezoito meses após a entrada 
em vigor da presente directiva.

Or. en

(Ligada à substituição do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo 
novo procedimento relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia)

Justificação

Torna-se necessário estipular um prazo claro para a adopção dos actos delegados.

Alteração 253
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Medidas de execução Suprimido
A Comissão adopta normas de execução 
em relação:
– aos pedidos de isenção, incluindo o 
formato e o tipo de informação a fornecer 
aquando da apresentação dos pedidos, 
incluindo uma análise das alternativas e, 
caso existam alternativas adequadas, 
planos de substituição, conforme referido 
no Regulamento (CE) n.º 1907/2006;
– ao cumprimento dos valores máximos 
de concentração referidos no n.º 2 do 
artigo 4.º; 
– à aplicação do n.º 2 do artigo 5.º, 
tomando em consideração a necessidade 
de segurança jurídica para os operadores 
económicos, enquanto se encontrar 
pendente uma decisão da Comissão em 
relação à renovação das isenções. 
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Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

Or. pl

Justificação

O artigo supra é desnecessário, uma vez que as suas disposições estão incluídas no 
artigo 5.º-A, no n.º 8 do artigo 4.º, e nos n.ºs 2 e 2-A do artigo 5.º

Alteração 254
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– aos pedidos de isenção, incluindo o 
formato e o tipo de informação a fornecer 
aquando da apresentação dos pedidos, 
incluindo uma análise das alternativas e, 
caso existam alternativas adequadas, 
planos de substituição, conforme referido 
no Regulamento (CE) n.º 1907/2006;

Suprimido

Or. en

(Substitui a alteração 46, ligada à alteração que insere um novo n.º 2-A no artigo 5.º e 
cria um anexo VI-B.)

Justificação

Esta alteração é inspirada nas discussões em curso no seio do Conselho. É necessário 
estabelecer requisitos claros para os requerentes que solicitam uma isenção ou a 
renovação de uma isenção.
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Alteração 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– aos pedidos de isenção, incluindo o 
formato e o tipo de informação a fornecer 
aquando da apresentação dos pedidos, 
incluindo uma análise das alternativas e, 
caso existam alternativas adequadas, 
planos de substituição, conforme referido 
no Regulamento (CE) n.º 1907/2006;

– aos pedidos de isenção, incluindo o 
formato e o tipo de informação verificável 
a fornecer, juntamente com orientações 
exaustivas, aquando da apresentação dos 
pedidos, incluindo uma análise das 
alternativas com base no ciclo de vida e, 
caso existam alternativas adequadas, 
planos de substituição, conforme referido 
no Regulamento (CE) n.º 1907/2006,
incluindo os prazos de transição 
necessários para a certificação 
regulamentar e o fornecimento suficiente 
de substâncias alternativas adequadas. 
Deve ser publicado no sítio Web da 
Comissão um calendário claro para os 
procedimentos de isenção, incluindo 
referências relevantes aos procedimentos 
da ECHA. Os dossiês e os documentos a 
fornecer com o pedido de isenção, devem, 
na medida do possível, referir os dados e a 
documentação necessários para o 
procedimento de autorização ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Justificação

A transferência automática de uma autorização concedida ao abrigo do REACH para 
uma isenção ao abrigo da Directiva RSP levanta dificuldades jurídicas, devido às 
diferenças existentes a nível dos procedimentos, da cobertura e das implicações para os 
produtores de países terceiros. Contudo, a fim de reduzir a carga administrativa que 
recai sobre os requerentes, os documentos e dados necessários para um pedido de 
isenção ao abrigo da Directiva RSP devem corresponder, na sua forma e conteúdo, e 
tendo em conta os critérios e procedimentos específicos da isenção ao abrigo desta 
directiva, aos respectivos requisitos do procedimento de autorização REACH.
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Alteração 256
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– ao cumprimento dos valores máximos 
de concentração referidos no n.º 2 do
artigo 4.º;

– ao mandato a conferir aos organismos 
europeus de normalização para que, sem 
demora, desenvolvam normas 
harmonizadas a fim de dar cumprimento 
à Directiva RSP para cada categoria de 
produto indicada na lista do anexo I. A 
definição de “material homogéneo” na 
alínea l) do artigo 3.º deve servir de base 
comum a futuras especificações relativas 
à normalização, especialmente no que 
respeita à preparação de amostras;

Or. en

Justificação

Os pormenores técnicos, tais como a conformidade com os VMC, deverão ser 
especificados através da elaboração de normas harmonizadas.

Alteração 257
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– à aplicação do n.º 2 do artigo 5.º, 
tomando em consideração a necessidade 
de segurança jurídica para os operadores 
económicos, enquanto se encontrar 
pendente uma decisão da Comissão em 
relação à renovação das isenções.

Suprimido

Or. en
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(Ligada à alteração que insere um novo n.º 2-B no artigo 5.º)

Justificação

Propõe-se que a aplicação adequada do n.º 2 do artigo 5.º seja definida no âmbito do 
processo legislativo ordinário.

Alteração 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– à aplicação do n.º 2 do artigo 5.º, 
tomando em consideração a necessidade de 
segurança jurídica para os operadores 
económicos, enquanto se encontrar 
pendente uma decisão da Comissão em 
relação à renovação das isenções.

– à aplicação do n.º 2 do artigo 5.º, 
tomando em consideração a necessidade de 
segurança jurídica para os operadores 
económicos no que respeita à revisão, à 
aplicação mais recente e às datas de 
caducidade das isenções.

Or. en

Justificação

Esta disposição assegura a coerência com as disposições adicionais relativas ao 
procedimento de isenção do artigo 5.º, n.º 2.

Alteração 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– à aplicação do n.º 2 do artigo 5.º, 
tomando em consideração a necessidade de 
segurança jurídica para os operadores 
económicos, enquanto se encontrar 
pendente uma decisão da Comissão em 
relação à renovação das isenções.

– à aplicação do n.º 2 do artigo 5.º, 
tomando em consideração a necessidade de 
segurança jurídica para os operadores 
económicos no que respeita à revisão, à 
aplicação mais recente e às datas de 
caducidade das isenções.
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Or. en

Justificação

Esta alteração visa proporcionar maior segurança jurídica e previsibilidade.

Alteração 260
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– à aplicação do n.º 2 do artigo 5.º, 
tomando em consideração a necessidade de 
segurança jurídica para os operadores 
económicos, enquanto se encontrar 
pendente uma decisão da Comissão em 
relação à renovação das isenções.

– à aplicação do n.º 2 do artigo 5.º, 
tomando em consideração a necessidade de 
segurança jurídica para os operadores 
económicos no que respeita à revisão, à 
aplicação mais recente e às datas de 
caducidade das isenções.

Or. en

Justificação

Vide n.º 2 do artigo 5.º. Os conceitos de revisão, aplicação mais recente e datas de 
caducidade foram introduzidos pela alteração proposta ao n.º 2 do artigo 5.º. Para 
assegurar coerência no âmbito da isenção, o terceiro travessão do artigo 6.º deve 
referir também esses conceitos.

Alteração 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– aos requisitos em matéria de rotulagem 
para as substâncias incluídas no anexo 
IV-A (novo) em conformidade com o 
n.º 1-B (novo) do artigo 4.º. no que 
respeita à melhoria da reciclabilidade. 
Estes requisitos devem ter em conta as 
disposições da Directiva 2005/32/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho de 6 
de Julho de 2005, que estabelece o quadro 
para a definição dos requisitos da 
concepção ecológica dos produtos 
consumidores de energia, evitando 
sobreposições com estes últimos, mas 
criando sinergias sempre que possível. 
Deverá ser concebida uma norma relativa 
à identificação e detecção dos 
nanomateriais, a fim de ser utilizada para 
efeitos da presente directiva, mas tendo 
também em vista uma aplicação mais 
abrangente no âmbito de outra legislação 
relevante para os nanomateriais.

Or. en

Justificação

O estudo do Öko-Institut recomenda a rotulagem para algumas substâncias. Sempre 
que a rotulagem permita melhorar a reciclabilidade e a segurança durante o 
tratamento de REEE, bem como a informação aos consumidores, deve ser tida em 
consideração. Neste contexto, também se deveria dar mais atenção à melhoria da 
reciclabilidade dos plásticos, através de métodos mais eficazes que permitam distinguir 
os plásticos que contêm halogéneo dos outros tipos de plásticos. Há que assegurar uma 
ligação óptima com a Directiva "Concepção Ecológica". (Ligada à alteração do n.º 1-B 
(novo) do artigo 4.º e à alteração do anexo IV-A (novo).

Alteração 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

– ao alargamento e potencial 
institucionalização de canais de 
intercâmbio com países terceiros, através 
dos diálogos regulamentares, de serviços 
de apoio internacionais ou de programas 
de formação, de modo a assegurar a 
disponibilidade e compreensão da 
informação relativa às disposições da 
Directiva RSP nos países terceiros.
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Or. en

Justificação

Dado que a importação de produtos para o mercado comum é directamente afectada 
pelas disposições da Directiva RSP, deve haver uma possibilidade de as empresas 
estabelecidas em países terceiros obterem aconselhamento e informação através de 
diálogos regulamentares, programas de formação ou outros. Um serviço de apoio 
internacional na ECHA, que também preste informações sobre os requisitos específicos 
aplicáveis aos EEE em conformidade com a Directiva RSP, pode ser uma de várias 
opções. Esta alteração também reflecte e responde ao facto de a Directiva RSP se ter 
tornado uma legislação internacionalmente reconhecida que inspirou legislação 
similar em alguns países não comunitários.

Alteração 263
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– à aplicação dos requisitos em matéria de 
rotulagem para os nanomateriais 
previstos no n.º 3 do artigo 5.º-A.

Or. en

(Ligada ao n.º 3 do novo artigo 5.º-A)

Justificação

Por forma a garantir uma rotulagem harmonizada dos nanomateriais presentes em 
EEE, há que conferir à Comissão as competências necessárias para adoptar normas de 
execução pormenorizadas para aplicação desse requisito.
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Alteração 264
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– ao formato e conteúdo dos dossiês 
apresentados nos termos do n.º 7 do artigo 
4.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa proporcionar maior segurança.

Alteração 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão encarregará sem demora os 
organismos de normalização europeus de 
desenvolverem normas harmonizadas de 
conformidade com a Directiva RSP para 
cada categoria de produto incluída no 
anexo I.

Or. en

Justificação

As normas harmonizadas ajudarão os produtores no cumprimento das disposições da 
presente directiva e no fornecimento dos necessários pormenores técnicos relativos a 
cada categoria, com base na definição de material homogéneo.
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Alteração 266
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
18.º.

Suprimido

Or. en

(Ligada à alteração relativa à parte introdutória do n.º 1 do artigo 6.º. Ligada à 
substituição do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo novo 

procedimento relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia)

Justificação

A referência à delegação de poderes consta da parte introdutória deste artigo.

Alteração 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até essa data, a Comissão deve proceder 
também à revisão do âmbito de aplicação 
e da lista de exclusões referidos no artigo 
2.º da presente directiva e, com base numa 
avaliação de impacto abrangente, sugerir 
a inclusão de novas categorias de 
produtos, caso se considere que tal 
inclusão contribui para alcançar os 
objectivos da presente directiva. Deverá 
ser dada especial atenção à inclusão 
potencial de consumíveis e acessórios 
específicos, ou de equipamento que faça 
parte de outro tipo de equipamento não 
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incluído no âmbito da presente directiva 
nos termos do artigo 2.º.

Or. en

Justificação

As avaliações de impacto para inclusão de novas categorias de produtos têm sido 
efectuadas apenas de forma muito dispersa. Por isso, considera-se necessário incluir 
uma lista de exclusões mais alargada. Contudo, no caso de equipamento com 
relevância para substâncias proibidas que também não sejam abrangidas por outro 
tipo de legislação, devem ser feitas sugestões para a sua inclusão durante a próxima
revisão (auto-rádios, ecrãs de aviões, consumíveis e acessórios como tinteiros, 
comandos remotos, etc.).

Alteração 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
O mais tardar até [...*], a Comissão 
procederá à revisão das medidas previstas 
na presente directiva, a fim de ter em 
conta, sempre que necessário, novas 
provas científicas.
1. Até à data indicada, e posteriormente 
de quatro em quatro anos, a Comissão 
estudará igualmente a necessidade de 
alargar a lista de substâncias ou grupos 
de substâncias dos anexos IV e IV-A, 
nomeadamente – mas não de forma 
exclusiva – no que respeita às substâncias 
enumeradas no anexo III, com base em 
factos científicos e tendo em conta o 
princípio da precaução.
Durante a revisão, será dedicada especial 
atenção aos seguintes impactos das 
substâncias ou grupos de substâncias em
questão:
– a viabilidade e rentabilidade da 
reutilização de EEE e da reciclagem de 
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materiais provenientes de REEE;
– a exposição acumulada e inaceitável dos 
trabalhadores que participam na recolha, 
reutilização, reciclagem e tratamento de 
REEE;
– a possibilidade de se verificar a 
libertação para o ambiente dessas 
substâncias e materiais ou de resíduos 
perigosos, bem como a transformação ou 
degradação de produtos, durante a 
produção, reutilização ou preparação 
para reutilização, reciclagem ou outro 
tratamento de materiais provenientes de 
REEE, inclusive no decorrer de operações 
não conformes com as normas na UE e 
em países terceiros, em particular 
processos de tratamento térmico;
– a possível substituição por substâncias 
ou tecnologias alternativas que tenham 
impactos ambientais menos negativos 
para o ambiente, a saúde e a segurança 
dos consumidores, tendo em conta a 
possibilidade de conceder isenções para as 
aplicações em que essas substâncias de 
substituição ou tecnologias alternativas 
não estejam ainda disponíveis.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
os elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o artigo 289º do Tratado. Caso as 
substâncias do anexo III sejam 
recomendadas pelo estudo de peritos 
relevante e não estejam incluídas na 
proposta de revisão, a Comissão deverá 
fornecer uma justificação específica. Nas 
propostas de alteração aos anexos IV e 
IV-A, deve ser feita referência a qualquer 
outro dossiê, relatório de segurança 
química ou avaliação de riscos 
considerados relevantes e que tenham 
sido apresentados à Agência Europeia dos 
Produtos Químicos em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou 
com outros regulamentos comunitários. 
________________
* inserir data de quatro anos após a entrada em 
vigor da directiva.
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Or. en

Justificação

A introdução de um novo anexo com as substâncias que devem ser rotuladas (anexo 
IV-A (novo)) deve estar reflectida nesta directiva. As novas decisões sobre proibição de 
substâncias são um elemento essencial desta directiva e devem, por isso, ser tomadas 
no âmbito do processo de co-decisão, de quatro em quatro anos. Esta revisão deve 
basear-se em critérios claros que foquem a fase dos resíduos de EEE, mas que também 
tenham em conta a saúde humana durante a fase de produção e de utilização. No caso 
de a Comissão não sugerir a inclusão de uma substância que tenha sido recomendada 
pelo respectivo estudo realizado por peritos, a decisão deve ser justificada.

Alteração 269
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Revisão

O mais tardar até [...*], a Comissão 
procederá à revisão das medidas previstas 
na presente directiva, a fim de ter em 
conta, sempre que necessário, as novas 
provas científicas.
Até essa data, a Comissão apresentará, 
em particular, propostas destinadas a 
adaptar os equipamentos abrangidos 
pelas categorias 8, 9 e 11 ao disposto no 
n.º 1-A do artigo 4.º.
Até à data indicada, e posteriormente de 
quatro em quatro anos, a Comissão 
estudará igualmente a necessidade de 
alargar a lista de substâncias ou grupos 
de substâncias do anexo IV, 
nomeadamente no que respeita às 
substâncias enumeradas no anexo III, 
com base em factos científicos e tendo em 
conta o princípio da precaução.
Durante a revisão, será dedicada especial 
atenção aos seguintes impactos das 
substâncias e materiais em questão:
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- a viabilidade e rentabilidade da 
reutilização e da reciclagem;

– a exposição dos trabalhadores que 
participam na recolha, reutilização, 
reciclagem e tratamento, de forma 
cumulativa, quando aplicável;
– a possibilidade de se verificar a 
libertação para o ambiente dessas
substâncias e materiais ou de produtos e 
resíduos secundários perigosos 
resultantes da sua transformação ou 
degradação, durante a utilização, 
reutilização, recuperação ou eliminação, 
inclusive no decorrer de operações não 
conformes com as normas na UE e em 
países terceiros, em particular processos 
de tratamento térmico.
A Comissão examinará a viabilidade da 
substituição das referidas substâncias e 
materiais por outros mais seguros, através 
de modificações a nível da sua concepção 
ou de materiais e componentes que não 
necessitem de nenhum dos materiais ou 
substâncias referidos no n.º 1 do artigo 
4.º, e deve apresentar propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, até à 
referida data e posteriormente de quatro 
em quatro anos, a fim de alargar o âmbito 
do anexo IV em função das necessidades. 

________________
* inserir data de 4 anos após a entrada em vigor 
da directiva.

Or. en

(Substitui a alteração 48)

Justificação

A Directiva RSP trata apenas de uma questão: a restrição do uso de substâncias 
perigosas nos EEE. A Directiva RPS foi adoptada no âmbito do processo de co-decisão. 
As futuras restrições devem continuar a ser adoptadas no âmbito do mesmo processo. A 
directiva deve estabelecer critérios claros para futuras revisões. Entre estes devem 
figurar os impactos económicos a nível da reutilização e da reciclagem, a exposição 
dos trabalhadores e as libertações para o ambiente, inclusive dos produtos de 
transformação (por exemplo, as dioxinas) ou da formação de resíduos secundários (por 
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exemplo, resíduos perigosos resultantes da incineração). As revisões devem ter lugar de 
quatro em quatro anos.

Alteração 270
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Revisão

O mais tardar até [...*], a Comissão 
procederá à revisão das medidas previstas 
na presente directiva, a fim de ter em 
conta, sempre que necessário, as novas 
provas científicas.
Até essa data, a Comissão apresentará, 
em particular, propostas destinadas a 
adaptar os equipamentos abrangidos 
pelas categorias 8, 9 e 11 ao disposto no 
n.º 1-A do artigo 4.º.
Até à data indicada, e posteriormente de 
quatro em quatro anos, a Comissão 
estudará igualmente a necessidade de 
alargar a lista de substâncias ou grupos 
de substâncias do anexo IV, 
nomeadamente no que respeita às 
substâncias enumeradas no anexo III, 
com base em factos científicos e tendo em 
conta o princípio da precaução.
Durante a revisão, será dedicada especial 
atenção aos seguintes impactos das 
substâncias e materiais em questão:
– os efeitos adversos para os seres 
humanos e o ambiente durante a 
utilização de equipamento eléctrico e 
electrónico;
– a viabilidade e rentabilidade da 
reutilização e reciclagem;
– a exposição acumulada dos 
trabalhadores que participam na recolha, 
reutilização, reciclagem e tratamento;
– a possibilidade de se verificar a 
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libertação para o ambiente dessas 
substâncias ou de produtos e resíduos 
secundários perigosos resultantes da sua 
transformação, durante a recuperação, 
utilização ou eliminação, inclusive no 
decorrer de operações não conformes com 
as normas na UE e em países terceiros, 
em particular processos de tratamento 
térmico.
A Comissão examinará a viabilidade da 
substituição das referidas substâncias e 
materiais por substitutos mais seguros, e 
deve apresentar propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até à referida 
data e posteriormente de quatro em 
quatro anos, a fim de alargar o âmbito do 
anexo IV em função das necessidades.
_____________
* inserir data (48 meses após a entrada em vigor 
da presente directiva).

Or. de

Justificação

A directiva, nos seus critérios para futuras revisões, deve também ter em conta os 
riscos decorrentes das substâncias perigosas durante a utilização de EEE.

Alteração 271
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Adaptação ao Regulamento REACH
Sempre que sejam aprovadas novas 
restrições à colocação no mercado de 
substâncias usadas em EEE de acordo 
com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
os anexos relevantes da presente directiva 
devem ser alterados em conformidade, 
tendo em conta a data de caducidade das 
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substâncias que suscitam elevada 
preocupação, para as quais não foi 
concedida nenhuma autorização, ou a 
data da aplicação da restrição, conforme 
o caso. 
A Comissão deve adoptar as medidas em 
questão por meio de actos delegados em 
conformidade com o artigo 18.º.

Or. en

(Substituição parcial da alteração 49 apresentada pela relatora. Ligada à substituição 
do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo novo procedimento 

relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia)

Justificação

É oportuno introduzir um mecanismo que permita a transferência de restrições ou 
supressões graduais sujeitas a autorização e adoptadas no quadro do Regulamento 
REACH para a Directiva RSP.

Alteração 272
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Revisão

Com base numa avaliação de impacto 
exaustiva, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, até 
xxxx*, um relatório sobre a avaliação do 
âmbito de aplicação da directiva, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
das medidas necessárias para alterar o 
âmbito de aplicação da directiva por 
forma a incluir todos os resíduos de EEE. 
_______________
* Quatro anos após a entrada em vigor da 
Directiva.
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Or. en

Justificação

O actual âmbito de aplicação da directiva limita-se apenas às categorias definidas no 
anexo I e especificadas no anexo II. A fim de garantir o máximo benefício a nível 
ambiental, o âmbito de aplicação da directiva deverá ser alargado a todos os REEE, 
mas não deverá ser alterado na sua essência enquanto não se realizar uma avaliação 
de impacto exaustiva. Consequentemente, esta alteração diz expressamente que se deve 
realizar uma avaliação de impacto antes de se proceder à revisão e eventual alteração 
do âmbito de aplicação da directiva para inclusão de todos os resíduos de equipamento 
eléctrico e electrónico.

Alteração 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Sempre que sejam adoptadas novas 
restrições ou obrigações em matéria de 
autorização em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
relativamente às substâncias perigosas 
presentes em EEE, os anexos relevantes 
da presente directiva devem ser alterados 
em conformidade.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
os elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura coerência com a legislação relativa aos produtos químicos ao 
abrigo do Regulamento REACH. As decisões tomadas no âmbito deste regulamento 
relativamente a restrições ou obrigações em matéria de autorização para substâncias 
específicas com relevância para os EEE devem reflectir-se automaticamente no anexo 
IV da Directiva RSP.
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Alteração 274
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que apropriado, em função do 
risco de um produto, os fabricantes devem, 
para a protecção da saúde e da segurança 
dos consumidores, realizar ensaios por 
amostragem dos EEE comercializados, 
investigar e, se necessário, conservar um 
registo das reclamações, dos EEE não 
conformes e dos EEE recolhidos e 
informar os distribuidores dessas acções de 
controlo.

5. Em função do risco de um produto, os 
fabricantes devem, para a protecção do 
ambiente e da saúde e da segurança das 
pessoas, realizar ensaios por amostragem 
dos EEE comercializados, investigar e, se 
necessário, conservar um registo das 
reclamações, dos EEE não conformes e dos 
EEE recolhidos e informar os 
distribuidores dessas acções de controlo.

Or. sv

Alteração 275
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EEE que colocaram no mercado não está 
conforme com a legislação comunitária de 
harmonização aplicável devem tomar 
imediatamente as medidas correctivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EEE ou proceder à respectiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o EEE apresentar um risco, o 
fabricante deve informar imediatamente 
desse facto as autoridades nacionais 
competentes dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o EEE, fornecendo-lhes 
as informações relevantes, sobretudo no 
que se refere à não-conformidade e a 
qualquer medida correctiva aplicada.

8. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EEE que colocaram no mercado não está 
conforme com a legislação comunitária de 
harmonização aplicável devem tomar 
imediatamente as medidas correctivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EEE ou proceder à respectiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
o fabricante deve informar imediatamente 
desse facto as autoridades nacionais 
competentes dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o EEE, fornecendo-lhes 
as informações relevantes, sobretudo no 
que se refere à não-conformidade e a 
qualquer medida correctiva aplicada.
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Or. sv

Justificação

É importante que as autoridades sejam informadas do que se passa, para que possam 
fazer uma análise independente do risco.

Alteração 276
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar-lhe toda a 
informação e documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do EEE, 
numa língua facilmente compreendida por 
essa autoridade. Devem ainda cooperar 
com a referida autoridade, a pedido desta, 
em qualquer acção de eliminação dos 
riscos decorrentes de EEE que tenham 
colocado no mercado.

9. Mediante pedido da autoridade nacional 
competente, os fabricantes devem 
facultar-lhe toda a informação e 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade do EEE, numa língua 
facilmente compreendida por essa 
autoridade. Devem ainda cooperar com a 
referida autoridade, a pedido desta, em 
qualquer acção de eliminação dos riscos 
decorrentes de EEE que tenham colocado 
no mercado.

Or. sv

Justificação

Para que possam desempenhar as suas obrigações de fiscalização, as autoridades 
devem poder pedir todas as informações relevantes.

Alteração 277
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar-lhe toda a 

9. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar-lhe toda a 
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informação e documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do EEE, 
numa língua facilmente compreendida por 
essa autoridade. Devem ainda cooperar 
com a referida autoridade, a pedido desta, 
em qualquer acção de eliminação dos 
riscos decorrentes de EEE que tenham 
colocado no mercado.

informação e documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do EEE, 
numa língua facilmente compreendida por 
essa autoridade.

Or. en

Justificação

As obrigações dos fabricantes no que respeita aos produtos não conformes já se 
encontram regulamentadas noutras Directivas da "Nova Abordagem" que tratam da 
segurança dos produtos.

Alteração 278
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos;

a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos após a 
colocação do EEE no mercado;

Or. en

Justificação

O termo “disponibilizado no mercado” deve ser substituído por “colocado no 
mercado”. O novo quadro legislativo remete sempre para a “colocação no mercado” 
ao estipular a data de início do período durante o qual a Declaração de Conformidade 
deve ser mantida. Isto porque, nos termos do n.º 2 do artigo R1 da Decisão 
n.º 768/2008/CE, entende-se por “colocação no mercado” a “primeira 
disponibilização de um produto no mercado comunitário”, o que implica uma data fixa 
única. Em contrapartida, um produto pode ter múltiplas datas de “disponibilização”, 
pelo que este tipo de referências é susceptível de gerar insegurança jurídica.
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Alteração 279
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos;

a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos após a 
colocação do EEE no mercado;

Or. en

(Substituição da alteração 56)

Justificação

É preciso definir um início claro para o prazo de 10 anos. 

Alteração 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos;

a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos após a 
colocação do EEE no mercado;

Or. en

Justificação

Destina-se a proporcionar maior segurança jurídica. A legislação da UE define 
“colocação no mercado” como “a primeira disponibilização de um produto no 
mercado comunitário”, o que implica uma data fixa única.
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Alteração 281
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores devem indicar no EEE 
o seu nome, nome comercial registado ou 
marca registada e o endereço de contacto 
ou, se tal não for possível, na embalagem 
ou num documento que acompanhe o EEE.

3. A menos que sejam indicados o nome e 
endereço do representante autorizado, os
importadores devem indicar no EEE o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto ou, se 
tal não for possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o EEE.

Or. en

Justificação

A indicação do nome do importador além do nome do representante autorizado é 
desnecessária e cria uma carga administrativa desnecessária. É o que acontece 
especialmente no caso de um modelo que é importado em várias peças. Com esta 
disposição evita-se a criação de uma carga administrativa desnecessária para a 
indústria e de confusão para os consumidores.

Alteração 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores devem indicar no EEE 
o seu nome, nome comercial registado ou 
marca registada e o endereço de contacto 
ou, se tal não for possível, na embalagem 
ou num documento que acompanhe o EEE.

3. Os importadores devem indicar no EEE 
o seu nome, nome comercial registado ou 
marca registada e o endereço de contacto 
ou na embalagem ou num documento que 
acompanhe o EEE.

Or. en

Justificação

O objectivo é assegurar maior clareza e eliminar divergências na interpretação de "se 
tal não for possível".
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Alteração 283
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores conservam uma cópia 
da declaração CE de conformidade à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e asseguram-se de que a 
documentação técnica possa ser facultada a 
essas autoridades, mediante pedido, por um 
período de dez anos.

7. Os importadores conservam uma cópia 
da declaração CE de conformidade à
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e asseguram-se de que a 
documentação técnica possa ser facultada a 
essas autoridades, mediante pedido, por um 
período de dez anos a contar da data em 
que o EEE foi colocado no mercado.

Or. en

(Substitui a alteração 59)

Justificação

É preciso definir um início claro para o prazo de 10 anos.

Alteração 284
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores conservam uma cópia 
da declaração CE de conformidade à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e asseguram-se de que a 
documentação técnica possa ser facultada a 
essas autoridades, mediante pedido, por um 
período de dez anos.

7. Os importadores conservam uma cópia 
da declaração CE de conformidade à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e asseguram-se de que a 
documentação técnica possa ser facultada a 
essas autoridades, mediante pedido, por um 
período de dez anos a contar da data em 
que o EEE foi colocado no mercado.

Or. en
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Justificação

Este texto está em conformidade com o n.º 3 do artigo 7.º da proposta da Comissão, que 
remete para o módulo A do Anexo II da Decisão n.º 768/2008/CE. Ao referir-se ao 
período de tempo durante o qual a declaração de conformidade deve ser mantida, a 
Decisão n.º 768/2008/CE menciona sempre a “colocação no mercado” e nunca a 
“disponibilização”, porque “colocação no mercado” significa “a primeira 
disponibilização de um produto no mercado comunitário” (cf. n.º 2 do artigo R1 da 
Decisão n.º 768/2008/CE), o que implica uma data fixa única. Em contrapartida, um 
produto pode ter múltiplas datas de “disponibilização”.

Alteração 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores conservam uma cópia 
da declaração CE de conformidade à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e asseguram-se de que a 
documentação técnica possa ser facultada a 
essas autoridades, mediante pedido, por um 
período de dez anos.

7. Os importadores conservam uma cópia 
da declaração CE de conformidade à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e asseguram-se de que a 
documentação técnica possa ser facultada a 
essas autoridades, mediante pedido, por um 
período de dez anos, por um período de dez 
anos a contar da data em que o EEE foi 
colocado no mercado.

Or. en

Justificação

Destina-se a proporcionar maior segurança jurídica. A legislação da UE define 
“colocação no mercado” como “a primeira disponibilização de um produto no 
mercado comunitário”, o que implica uma data única fixa.
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Alteração 286
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando colocam um EEE no mercado, 
os distribuidores devem agir com a devida 
diligência em relação aos requisitos 
aplicáveis.

1. Quando colocam um EEE no mercado, 
os distribuidores devem agir com a devida 
diligência em relação aos requisitos 
aplicáveis, nomeadamente, devem 
verificar se o mesmo ostenta a marcação 
CE, se vem acompanhado dos 
documentos necessários numa língua que 
possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais 
no Estado-Membro no qual o EEE vai ser 
disponibilizado no mercado e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos indicados nos n.ºs 6 e 7 do 
artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 9.º.

Or. en

(Ligada à supressão do primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 10.º)

Justificação

É apropriado salientar as disposições específicas no contexto da obrigação de devida 
diligência dos distribuidores.

Alteração 287
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um EEE no 
mercado, os distribuidores devem verificar 
se o mesmo ostenta a marcação CE, se 
vem acompanhado dos documentos 
necessários numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 

Suprimido
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consumidores e outros utilizadores finais 
no Estado-Membro no qual o EEE vai ser 
disponibilizado no mercado e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos indicados nos n.ºs 5 e 6 do 
artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Esta disposição implicaria que cada distribuidor teria de abrir a embalagem original 
de cada EEE antes de o disponibilizar no mercado, o que seria um exagero. Em vez 
disso, propõe-se que se dê destaque a estas questões no contexto da obrigação de 
"devida diligência" a que se refere o n.º 1 do artigo 10.º. Deste modo, garante-se que os 
distribuidores são responsáveis por assegurar que apenas disponibilizam no mercado 
produtos que cumpram estas disposições, sem os obrigar a desembalar cada item.

Alteração 288
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração CE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no artigo 4.º.

1. A declaração CE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
na presente directiva.

Or. en

Justificação

A declaração de conformidade deve abranger toda a directiva.
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Alteração 289
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem considerar 
que os equipamentos eléctricos e 
electrónicos que ostentem as marcações 
CE são conformes com a presente 
directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que os valores máximos de concentração especificados (i.e. limites %) para a 
Directiva RSP são aplicáveis a nível do “material homogéneo”, o ensaio de 
conformidade deve realizar-se também a esse nível. A nível do produto acabado, é 
possível testar um produto acabado, mas não é possível partir o produto acabado em 
milhares de materiais homogéneos e testar cada um deles individualmente. Ao abrigo 
da actual Directiva RSP é impraticável para os fabricantes de produtos acabados 
realizar os seus próprios ensaios. Por conseguinte, os fabricantes controlam a sua 
cadeia de fornecimento e utilizam documentação para demonstrar a conformidade.

Alteração 290
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os equipamentos eléctricos e electrónicos 
que tenham sido submetidos a ensaios e
medições em conformidade com normas 
harmonizadas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, devem ser considerados 
conformes com todos os requisitos 
relevantes da presente directiva com que 
essas normas estejam relacionadas.

Os materiais, os componentes e os 
equipamentos eléctricos e electrónicos que 
tenham sido submetidos a ensaios ou 
medições, ou que tenham sido objecto de 
avaliação, em conformidade com normas 
harmonizadas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, devem ser considerados 
conformes com todos os requisitos 
relevantes da presente directiva com que 
essas normas estejam relacionadas.
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Or. en

Justificação

Ver justificação do artigo 16.º, n.º 1.

Alteração 291
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os equipamentos eléctricos e electrónicos 
que tenham sido submetidos a ensaios e 
medições em conformidade com normas 
harmonizadas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, devem ser considerados 
conformes com todos os requisitos 
relevantes da presente directiva com que 
essas normas estejam relacionadas.

Os materiais, componentes e peças dos
equipamentos eléctricos e electrónicos que 
tenham sido submetidos a ensaios e 
medições em conformidade com normas 
harmonizadas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, devem ser considerados 
conformes com todos os requisitos 
relevantes da presente directiva com que 
essas normas estejam relacionadas.

Or. pl

Justificação

As alterações acima têm em conta a ideia de que os componentes que estão em 
conformidade com a Directiva RSP produzem produtos conformes à mesma. Se a 
declaração de conformidade é emitida para um produto acabado, para diminuir os 
custos suportados pelas empresas na avaliação da conformidade, é necessário um 
sistema de transmissão de informação ao longo da cadeia de fornecimento. A solução 
pode ser o preenchimento voluntário pelos fabricantes de uma declaração de materiais 
que pode fornecer informação adicional às entidades de controlo. No entanto, a 
declaração de conformidade não pode só por si ser considerada um substituto do 
relatório de ensaios e medições.
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Alteração 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os equipamentos eléctricos e electrónicos 
que tenham sido submetidos a ensaios e 
medições em conformidade com normas 
harmonizadas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, devem ser considerados 
conformes com todos os requisitos 
relevantes da presente directiva com que 
essas normas estejam relacionadas.

Os materiais, componentes e peças dos
equipamentos eléctricos e electrónicos que 
tenham sido submetidos a ensaios e 
medições em conformidade com normas 
harmonizadas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, devem ser considerados 
conformes com todos os requisitos 
relevantes da presente directiva com que 
essas normas estejam relacionadas.

Or. en

Justificação

Os produtos acabados não podem ser submetidos a "ensaios" para demonstrar a sua 
conformidade com a presente directiva, podem apenas ser "avaliados" de acordo com 
normas de conformidade específicas.

Alteração 293
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os equipamentos eléctricos e electrónicos 
que tenham sido submetidos a ensaios e 
medições em conformidade com normas 
harmonizadas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, devem ser considerados 
conformes com todos os requisitos 
relevantes da presente directiva com que 
essas normas estejam relacionadas.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos 
que estejam em conformidade com normas 
harmonizadas ou partes destas, cujas 
referências tenham sido publicadas no 
Jornal Oficial da União Europeia, devem 
ser considerados conformes com todos os 
requisitos relevantes da presente directiva 
com que essas normas estejam 
relacionadas.

Or. en
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Justificação

Reformulação para que fique em sintonia com o artigo R8 da Decisão n.º 768/2008, de 
modo a criar condições de igualdade para todo os operadores económicos abrangidos 
pelos requisitos da marcação CE.

Alteração 294
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Objecção formal contra uma norma 

harmonizada
Aplica-se o artigo R9 da Decisão 
n.º 768/2008/CE relativa a um quadro 
comum para a comercialização dos 
produtos.

Or. en

(Substituição da alteração 66 proposta pela relatora. Ligada è revogação dos 
procedimentos de comitologia pelo Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia.)

Justificação

Devia haver a possibilidade de um Estado-Membro ou a Comissão objectar 
formalmente contra uma norma harmonizada. A alteração 66 era uma reprodução fiel 
do artigo R9 do novo quadro legislativo (NQL), que contém disposições em matéria de 
comitologia. Por força do novo Tratado, os procedimentos de comitologia deixam de se 
aplicar aos novos actos legislativos. Todavia, a reformulação da Directiva RSP não 
pode alinhar outros actos, além dos que dizem respeito à RSP, com as disposições do 
novo Tratado. Para introduzir a possibilidade de apresentar uma objecção formal 
contra uma norma harmonizada sem prejuízo de um futuro alinhamento do NQL, deve 
ser feita apenas uma referência ao artigo relevante.
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Alteração 295
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Comissão Exercício da delegação
1. A Comissão é assistida pelo comité 
criado pelo artigo 18.º da Directiva 
2006/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Abril de 2006, relativa 
aos resíduos.

1. A atribuição de competências à 
Comissão para adoptar os actos delegados 
a que se referem os artigos 5.º e 6.º deve
ser feita por tempo indeterminado.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.º 1 a 
4 do artigo 5.º- A e o artigo 7.º da Decisão 
1999/468/CE, tendo-se em conta o 
disposto no seu artigo 8.º.

2. Assim que adopta um acto delegado, a 
Comissão deve notificá-lo 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.

3. A atribuição de competências à 
Comissão para adoptar actos delegados 
deve ser feita sob reserva das condições 
estabelecidas nos artigos 18.º-A e18.º-B.

Or. en

(Ligada à substituição do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo 
novo procedimento relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia)

Justificação

No contexto da presente directiva, afigura-se adequado conferir as competências à 
Comissão para adoptar actos delegados por tempo indeterminado.

Alteração 296
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve assegurar que no 
desempenho das suas funções seja 
respeitada uma participação equilibrada 
de representantes dos Estados-Membros e 
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de todas as partes interessadas em causa, 
tais como a indústria, incluindo as PME e 
o artesanato, grupos de protecção 
ambiental e organizações dos 
consumidores. As partes interessadas 
reúnem-se num Fórum de Consulta. O 
regulamento interno do Fórum é 
elaborado pela Comissão.

Or. en

Justificação

Para diminuir a incerteza jurídica e os riscos económicos, há que dotar de maior 
flexibilidade, clareza e transparência os mecanismos das isenções. A consulta das 
partes interessadas deve ser melhorada mediante a elaboração de um regulamento 
interno mais claro. Consequentemente, deve ser criado um Fórum de Consulta 
semelhante ao previsto na Directiva 2009/125/CE relativa à concepção ecológica, a fim 
de garantir um mecanismo de consulta das partes interessadas contínuo e estruturado 
durante o processo de aplicação da directiva.

Alteração 297
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
A Comissão deve assegurar que, no 
desempenho das suas funções, seja 
respeitada uma participação equilibrada 
de representantes dos Estados-Membros e 
de todas as partes interessadas em causa, 
tais como a indústria, incluindo as PME e 
o artesanato, grupos de protecção 
ambiental e organizações dos 
consumidores. As partes interessadas 
reúnem-se num Fórum de Consulta. O 
regulamento interno do Fórum é 
elaborado pela Comissão.

Or. en
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Justificação

Para diminuir a incerteza jurídica e os riscos económicos, há que dotar de maior 
flexibilidade, clareza e transparência os mecanismos das isenções. A consulta das 
partes interessadas deve ser melhorada mediante a elaboração de um regulamento 
interno mais claro. Consequentemente, deve ser criado um Fórum de Consulta 
semelhante ao previsto na Directiva 2009/125/CE relativa à concepção ecológica, a fim 
de garantir um mecanismo de consulta das partes interessadas contínuo e estruturado 
durante o processo de aplicação da directiva.

Alteração 298
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Revogação da delegação

1. A delegação de competências a que se 
refere o artigo 18.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir sobre a 
revogação da delegação de competência 
procurará informar a outra instituição e a 
Comissão num prazo de tempo razoável 
antes de tomar a decisão final, indicando 
as competências delegadas que poderão 
ser objecto de revogação e os eventuais 
motivos da mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação das competências especificadas 
nessa decisão e produz efeitos imediatos 
ou numa data posterior nela indicada. A 
decisão não afecta a validade dos actos 
delegados já em vigor, e deve ser 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en
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(Ligada à substituição do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo 
novo procedimento relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia)

Justificação

Deve ser contemplada a possibilidade de revogar a delegação de competências.

Alteração 299
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-B
Objecções contra actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem apresentar objecções contra um 
acto delegado no prazo de dois meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, esse período pode ser 
prorrogado por dois meses.
2. Se nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho apresentarem objecções contra 
o acto delegado, este é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data prevista no mesmo.
3. Caso o Parlamento Europeu ou o 
Conselho apresentem objecções contra o 
acto delegado adoptado, este não entra em 
vigor. A instituição que apresenta 
objecções deve explicar as razões pelas 
quais objectou contra o acto delegado em 
causa.

Or. en
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(Ligada à substituição do antigo "procedimento de regulamentação com controlo" pelo 
novo procedimento relativo aos actos delegados previsto no artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia)

Justificação

Deve ser incluído um procedimento de dois+dois meses para as objecções contra actos 
delegados. Esta disposição permite a entrada em vigor relativamente célere dos actos 
que não suscitam controvérsia e simultaneamente concede tempo suficiente no caso de 
actos controversos.

Alteração 300
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. pl

Justificação

A introdução de um âmbito de aplicação aberto torna este anexo desnecessário.

Alteração 301
Jill Evans

Proposta de directiva
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pela presente 
directiva

Categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pela presente 
directiva

1. Grandes electrodomésticos 1. Grandes aparelhos
2. Pequenos electrodomésticos 2. Pequenos aparelhos
3. Equipamento informático e de 
telecomunicações

3. Equipamento informático e de 
telecomunicações

4. Equipamento de consumo 4. Equipamento de consumo
5. Equipamento de iluminação 5. Equipamento de iluminação
6. Ferramentas eléctricas e electrónicas 6. Ferramentas eléctricas e electrónicas
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(com excepção de ferramentas industriais 
fixas de grandes dimensões)
7. Brinquedos e equipamento de desporto e 
lazer

7. Brinquedos e equipamento de desporto e 
lazer

8. Dispositivos médicos 8. Dispositivos médicos
9. Instrumentos de monitorização e 
controlo, incluindo instrumentos industriais 
de monitorização e controlo

9. Instrumentos de monitorização e 
controlo, incluindo instrumentos industriais 
de monitorização e controlo

10. Distribuidores automáticos 10. Distribuidores automáticos

11. Outros equipamentos eléctricos e 
electrónicos não incluídos em nenhuma 
das categorias supra.

Or. en

(Substitui a alteração 68 proposta pela relatora.)

Justificação

O termo "electrodoméstico" tem dado azo a confusão, pelo que deve ser suprimido. É 
difícil perceber por que razão as ferramentas industriais de grandes dimensões devem 
ser excluídas do âmbito de aplicação, já que o mesmo inclui instrumentos industriais de 
monitorização e controlo. À luz do diferente âmbito de aplicação das restrições e dos 
correspondentes prazos para as diferentes categorias de EEE, deve manter-se uma lista 
de categorias de EEE aditando-lhe no entanto uma categoria que englobe todos os EEE 
que não estejam cobertos por nenhuma das actuais categorias. Deste modo, assegura-
se um âmbito de aplicação aberto e permite-se ao mesmo tempo fazer uma distinção 
entre diferentes categorias.

Alteração 302
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Instrumentos de monitorização e 
controlo, incluindo instrumentos 
industriais de monitorização e controlo

9. Instrumentos de monitorização e 
controlo

Or. en

Justificação

(Ver anexo II, ponto 9). A utilização dos mesmos títulos evita confusões.
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Alteração 303
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. pl

Justificação

A introdução de um âmbito de aplicação aberto torna este anexo desnecessário.

Alteração 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Lista vinculativa de produtos abrangidos 
pelas categorias definidas no anexo I

Lista vinculativa de produtos abrangidos 
pelas categorias definidas no anexo I

1. Grandes electrodomésticos, incluindo: 1. Grandes electrodomésticos, incluindo:
Máquinas de lavar roupa Máquinas de lavar roupa
Secadores de roupa Secadores de roupa
Máquinas de lavar loiça Máquinas de lavar loiça
Outros grandes electrodomésticos 
utilizados na refrigeração, conservação e 
armazenamento de alimentos, como por 
exemplo:

Outros grandes electrodomésticos 
utilizados na refrigeração, conservação e 
armazenamento de alimentos, como por 
exemplo:

Grandes aparelhos de arrefecimento, 
frigoríficos, congeladores

Grandes aparelhos de arrefecimento, 
frigoríficos, congeladores

Grandes electrodomésticos utilizados para 
cozinhar ou transformar os alimentos, 
como por exemplo:

Grandes electrodomésticos utilizados para 
cozinhar ou transformar os alimentos, 
como por exemplo:

Fogões, fornos eléctricos, placas eléctricas Fogões, fornos eléctricos, placas eléctricas
Fornos de microondas Fornos de microondas
Grandes electrodomésticos para 
aquecimento de casas, camas, mobiliário 
para sentar, como por exemplo:

Grandes electrodomésticos para 
aquecimento de casas, camas, mobiliário 
para sentar, como por exemplo:
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Aparelhos de aquecimento eléctricos, 
radiadores eléctricos,

Aparelhos de aquecimento eléctricos, 
radiadores eléctricos, incluindo unidades 
individuais de bombas de calor 
monobloco até 12 kW para interior e 
exterior

Equipamentos de ventilação, ventilação de 
exaustão e condicionamento do ar, como 
por exemplo:

Equipamentos de ventilação, ventilação de 
exaustão e condicionamento do ar, como 
por exemplo:

Ventoinhas eléctricas Ventoinhas eléctricas
Aparelhos de ar condicionado Aparelhos de ar condicionado, incluindo 

unidades individuais de aparelhos de ar 
condicionado monobloco até 12 kW para 
interior e exterior

Or. en

Justificação

Caso NÃO se chegue a acordo sobre o alargamento do âmbito de aplicação desta 
legislação por forma a abarcar todos os equipamentos eléctricos e electrónicos, então 
os aparelhos de ar condicionado e as bombas de calor deverão ser incluídos no âmbito 
de aplicação da presente directiva.

Alteração 305
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Instrumentos de monitorização e 
controlo, incluindo:

Instrumentos de monitorização e controlo, 
incluindo:

Detectores de fumo Detectores de fumo
Reguladores de aquecimento Reguladores de aquecimento
Termóstatos Termóstatos
Aparelhos de medição, pesagem ou 
regulação para uso doméstico ou como 
equipamento laboratorial

Aparelhos de medição, pesagem ou 
regulação para uso doméstico

Instrumentos industriais de monitorização 
e controlo

Instrumentos industriais de monitorização 
e controlo

Or. en
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Justificação

Existe uma sobreposição entre a definição de "instrumentos industriais de 
monitorização e controlo" que é dada na alínea p) do artigo 3.º e a subsequente 
entrada na categoria 9 do anexo II: "Aparelhos de medição…". Ambas as entradas são 
aplicáveis ao equipamento laboratorial utilizado por profissionais, mas os prazos de 
aplicação são diferentes.

Alteração 306
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. pl

Justificação

O anexo é desnecessário. Nas alterações ao n.º 7 do artigo 4.º foram introduzidas 
regras para a definição de novas substâncias ou para a sua sujeição às restrições 
previstas na directiva.

Alteração 307
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração suprime o anexo III porque não existe uma metodologia clara para 
seleccionar as substâncias incluídas na lista. Além disso, um tal anexo poderia ser mal 
interpretado a nível global. A criação de outra lista de substâncias químicas para 
submeter a revisão, mas que ainda não são proibidas, só iria gerar confusão.
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Alteração 308
Sergio Berlato

Proposta de directiva
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. it

Justificação

Esta alteração suprime o anexo III porque não existe uma metodologia clara para 
seleccionar as substâncias incluídas na lista. Além disso um tal anexo poderia ser mal 
interpretado a nível global. A criação de outra lista de substâncias químicas para 
submeter a revisão, mas que ainda não são proibidas, só iria gerar confusão.

Alteração 309
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

Substâncias a que se refere o n.º 7 do artigo 
4.º

Substâncias a que se refere o n.º 7 do artigo 
4.º

1. Hexabromociclododecano (HBCDD) 1. Compostos de arsénio
2. Ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) 2. Berílio e seus compostos
3. Ftalato de butilbenzilo (BBP) 3. Trióxido de antimónio
4. Ftalato dibutílico (DBP) 4. Trióxido de diníquel

5. Bisfenol A
6. Outras substâncias orgânicas bromadas 
que não agentes ignífugos
7. Outras substâncias orgânicas cloradas 
que não agentes ignífugos ou 
plastificantes
8. Nanomateriais
9. Iões de prata utilizados como biocidas
10. Substâncias que suscitem uma elevada 
preocupação e que estejam incluídas na 
lista de substâncias candidatas 
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estabelecida nos termos do n.º 1 do artigo 
59.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Or. sv

Justificação

Uma lista que seja, deste modo, actualizada permanentemente pode ter efeitos positivos 
na substituição dessas substâncias.

Alteração 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

Substâncias a que se refere o n.º 7 do
artigo 4.º

Substâncias a que se refere o artigo 6.º-A

1. Hexabromociclododecano (HBCDD) 1. Polovinilclorido (PVC)
2. Ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) 2. Nanomateriais, especialmente os 

nanotubos de carbono com propriedades 
semelhantes às do amianto e a nanoprata

3. Ftalato de butilbenzilo (BBP)
4. Ftalato dibutílico (DBP)

Or. en

Justificação

Estas substâncias carecem de um exame mais aprofundado antes de se tomar uma 
decisão sobre a sua eventual proibição ou os requisitos em matéria de rotulagem.

Alteração 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

1. Hexabromociclododecano (HBCDD) 1. Dinitrotolueno
2. Ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) 2. Diaminodifenilmetano (MDA)
3. Ftalato de butilbenzilo (BBP) 3. 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno 
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(almíscar de xileno)
4. Ftalato dibutílico (DBP) 4. Alcanos, cloro (Parafinas Cloradas de 

Cadeia Curta)
5. Aluminosilicato, Fibras Cerâmicas 
Refractárias
6. Atraceno
7. Óleo de antraceno
8. Óleo de antraceno, pasta de antraceno
9. Óleo de antraceno, pasta de antraceno, 
fracção de antraceno
10. Óleo de antraceno, pasta de 
antraceno, fracções leves da destilação
11. Óleo de antraceno, baixo teor de 
antraceno
12. Ftalato de butilbenzilo (BBP)
13. Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)
14. Óxido de bis (tributil-estanho) (TBTO)
15. Dicloreto de cobalto
16. Pentóxido de diarsénio
17. Trióxido de diarsénio
18. Ftalato dibutílico (DBP)
19. Ftalato diisobutílico
20. Hexabromociclododecano (HBCDD) e 
todos os diastereoisómeros identificados;
21. Cromato de chumbo
22. Vermelho de cromato molibdato 
sulfato de chumbo
23. Hidrogenoarsenato de chumbo
24. Amarelo de sulfocromato de chumbo
25. Breu, alcatrão de carvão, de 
temperatura elevada
26. Dicromato de sódio
27. Arsenato de trietilo
28. Fosfato de tris (2-cloroetilo)
29. Zirconia, fibras cerâmicas refractárias
30. Bisfenol A.

Or. en

Justificação

A Comissão faz bem em fornecer outra lista de substâncias químicas para revisão que 
ainda não são proibidas mas que representam um risco elevado para o ambiente ou a 
saúde humana. Além do mais, importa assegurar um quadro jurídico seguro e coerente. 
Por esse motivo, deve ser estabelecida uma ligação clara com a lista de substâncias
candidatas que suscitam uma elevada preocupação seguindo os requisitos de 
autorização definidos no n.º 2 do artigo 58.º do Regulamento REACH. O bisfenol A 
deve ser incluído nessa lista porque nada mais nada menos do que 109 estudos públicos 
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concluíram que se trata de uma substância que em níveis reduzidos tem efeitos nefastos 
para a saúde humana e o ambiente. 

Alteração 312
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo III-A
Aparelhos, equipamento e peças 

sobressalentes para aparelhos excluídos 
do âmbito de aplicação da directiva.

1. Equipamento necessário para garantir 
a protecção dos interesses essenciais da 
segurança dos Estados-Membros, 
incluindo armas, munições e material 
militar para fins exclusivamente militares.
2. Equipamento que não se destina a ser 
colocado no mercado como unidade 
funcional ou comercial única.
3. Peças sobresselentes para reparação ou 
reutilização de EEE colocados no 
mercado antes de 1 de Julho de 2006. 
4. Peças sobresselentes para reparação ou 
reutilização de dispositivos médicos 
colocados no mercado antes de 1 de 
Janeiro de 2014. 
5. Peças sobresselentes para reparação ou 
reutilização de dispositivos médicos de 
diagnóstico in vitro colocados no 
mercado antes de 1 de Janeiro de 2016.

6. Peças sobresselentes para reparação ou 
reutilização de instrumentos de 
monitorização e controlo colocados no 
mercado antes de 1 de Janeiro de 2014.
7. Peças sobresselentes para reparação ou 
reutilização de instrumentos industriais 
de monitorização e controlo colocados no 
mercado antes de 1 de Janeiro de 2017.
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8. Peças sobresselentes para reparação ou 
reutilização de EEE que tenham 
beneficiado de uma isenção e tenham sido 
colocados no mercado antes da data de 
caducidade dessa isenção. 

9. Dispositivos médicos activos para 
implantação.
10. Vários tipos de aparelhos, ferramentas 
e dispositivos montados, instalados e 
concebidos para funcionar num local 
específico para fins industriais. 
11. Consumíveis para aparelhos que não 
correspondam à definição de 
equipamento eléctrico e electrónico.
12. Substâncias destinadas a serem 
libertadas em condições normais ou 
razoavelmente previsíveis de utilização de 
EEE.

Or. pl

Justificação

O anexo reúne num único lugar todas as isenções possíveis do âmbito de aplicação da 
directiva, e será objecto de revisão pelo processo de co-decisão. Além dos pontos que 
constam do texto original da Comissão, introduz no ponto 10 definições de 
equipamento estacionário montados de forma permanente, e no ponto 12, de acordo 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento REACH isenta as substâncias 
libertadas intencionalmente pelo EEE (por ex., toners e tintas). No ponto 11, foram 
incluídos os consumíveis que em si mesmos não são equipamento eléctrico ou 
electrónico na acepção do artigo 3.º-A do projecto de directiva.

Alteração 313
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Substâncias proibidas a que se refere o n.º 
7 do artigo 4.º e valores máximos de 
concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos

Substâncias proibidas a que se refere o 
n.º 7 do artigo 4.º e valores máximos de 
concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos



AM\809039PT.doc 100/119 PE439.897v01-00

PT

Parte A
Chumbo (0,1%) Chumbo (0,1%)
Mercúrio (0,1%) Mercúrio (0,1%)
Cádmio (0,01%) Cádmio (0,01%)
Crómio hexavalente (0,1%) Crómio hexavalente (0,1%) 
Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%) Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%)
Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)

Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)
Parte B
Compostos de arsénio (0,1%)
Berílio e compostos de berílio (0,1%)
Trióxido de antimónio (0,1%)
Bisfenol A (0,1%)
Compostos de organobrominas e outros 
retardadores de chama bromados (0,1%)
Compostos de organocloros e outros 
retardadores de chama clorados e 
plastificantes (0,1%)
Nanotubos de carbono com propriedades 
semelhantes às do amianto (limite de 
detecção)
Policloreto de vinilo (PVC) (0,1%)
Plastificantes clorados (0,1%)
Ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) 
(0,1%)
Ftalato de butilbenzilo (BBP) (0,1%)
Ftalato dibutílico (DBP) (0,1%)
Nanoprata (limite de detecção)

Or. de

Justificação

As substâncias aditadas à proposta da Comissão constituem um grave perigo para a 
saúde humana e para o ambiente nas fases de produção e/ou de utilização e 
recuperação.
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Alteração 314
Jill Evans

Proposta de directiva
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Substâncias proibidas a que se refere o 
n.º 7 do artigo 4.º e valores máximos de 
concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos

Substâncias proibidas a que se refere o 
n.º 7 do artigo 4.º e valores máximos de 
concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos
Parte A

Chumbo (0,1%) Chumbo (0,1%)
Mercúrio (0,1%) Mercúrio (0,1%)
Cádmio (0,01%) Cádmio (0,01%)
Crómio hexavalente (0,1%) Crómio hexavalente (0,1%)
Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%) Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%)
Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)

Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)
Parte B
Retardadores de chama bromados (0,1%)
Retardadores de chama clorados (0,1%)
Polivinilcloreto (PVC) (0,1%)
Plastificantes clorados (0,1%)
Ftalatos que cumprem os critérios para 
serem classificados como cancerígenos, 
mutagénicos ou tóxicos para a 
reprodução da categoria 1A ou 1B em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008.

Or. en

Justificação

O estudo da Comissão sobre a reformulação da directiva RSP recomendou a 
eliminação gradual das organobrominas, dos organocloros e do PVC devido aos 
problemas que geram no tratamento de resíduos. A indústria da electrónica já avançou 
bastante na sua iniciativa de conversão para o “baixo teor de halogenados” (que se 
define como retardadores de chama bromados/clorados / PVC abaixo de 900ppm). O 
mesmo já foi feito por alguns fabricantes de “produtos de marca branca”. Estas acções 
voluntárias devem ser apoiadas por meio de requisitos claros da entidade legisladora 
com vista a criar igualdade de condições e proporcionar segurança do mercado.
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Alteração 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Substâncias proibidas a que se refere o 
n.º 7 do artigo 4.º e valores máximos de 
concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos

Substâncias proibidas a que se refere o 
n.º 7 do artigo 4.º e valores máximos de 
concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos
Parte A

Chumbo (0,1%) Chumbo (0,1%)
Mercúrio (0,1%) Mercúrio (0,1%)
Cádmio (0,01%) Cádmio (0,01%)
Crómio hexavalente (0,1%) Crómio hexavalente (0,1%)
Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%) Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%)
Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)

Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)
Parte B
Parafinas cloradas de cadeia média 
(MCCP)

Or. en

Justificação

Para além das substâncias referidas anteriormente (por exemplo, no relatório Jill 
Evans), vários estudos recomendaram que se restringisse o uso de parafinas cloradas 
de cadeia média (MCCP) mediante a sua inclusão no anexo IV da Directiva RSP 
(agência do ambiente alemã Umweltbundesamt, estudo ERA). A MCCP é utilizada 
como plastificante e retardador de chama com propriedades persistentes, 
bioacumuladoras e tóxicas. Estas propriedades foram também sobejamente 
documentadas no estudo do Öko-Institut (2008), ver nota de rodapé 5.

Alteração 316
Jill Evans

Proposta de directiva
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Substâncias proibidas a que se refere o 
n.º 7 do artigo 4.º e valores máximos de 

Substâncias proibidas a que se refere o 
n.º 7 do artigo 4.º e valores máximos de 



AM\809039PT.doc 103/119 PE439.897v01-00

PT

concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos

concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos

Chumbo (0,1%) Chumbo (0,1%)
Mercúrio (0,1%) Mercúrio (0,1%)
Cádmio (0,01%) Cádmio (0,01%)
Crómio hexavalente (0,1%) Crómio hexavalente (0,1%)
Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%) Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%)
Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)

Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)
Nanoprata (limite de detecção)
Nanotubos de carbono longos de paredes 
múltiplas (limite de detecção)

Or. en

Justificação

A nanoprata já está a ser utilizada como agente antimicrobiano em EEE, por exemplo, 
como revestimento de telemóveis, ou mesmo para ser libertada por máquinas de lavar 
roupa. Para além de serem supérfluas, essas aplicações colocam em risco a vida 
humana e o ambiente. Os nanotubos de carbono podem ser utilizados em EEE, mas 
ficou comprovado que podem ter propriedades semelhantes às do amianto. Autoridades 
idóneas como a Royal Commission on Environmental Pollution (Comissão Real sobre 
Poluição Ambiental) do reino Unido, o Health and Safety Executive (Organismos 
Executivo em matéria de Saúde e Segurança) do reino Unido, ou a Agência Alemã do 
Ambiente levantaram preocupações acerca destes nanomateriais ou recomendaram 
mesmo a sua não utilização.

Alteração 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo IV-A
1. Nanoprata
2. Nanotubos de carbono com 
propriedades semelhantes às do amianto
3. Metal de berílio
4. Óxido de berílio (OBe)

Or. en
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Justificação

O Öko-Institut (item 3 & 4) recomendou a rotulagem para algumas substâncias. No 
caso dos itens 1 e 2, está cientificamente comprovado que a exposição a nanotubos de 
carbono longos de paredes múltiplas pode originar uma doença semelhante à que é 
causada pelo amianto, e que a libertação de partículas de nanoprata pode ter efeitos 
adversos na saúde humana e no ambiente. Continua a ser necessário realizar mais 
investigações, e a rotulagem seria um primeiro passo para apoiar um manuseamento 
cuidadoso dessas substâncias. Há que assegurar uma interligação óptima com a 
Directiva "Concepção Ecológica". (Ligada à alteração ao artigo 6.º, n.º 1, travessão 
3-A (novo) e à alteração ao artigo 4.º, n.º 1-B (novo)).

Alteração 318
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Anexo VI

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. pl

Justificação

Este anexo foi incluído no anexo V, com continuação de numeração. Antes da entrada 
em vigor da directiva, a Comissão deveria actualizar esse anexo de acordo com a 
alteração relativa ao n.º 4-A do artigo 5.º e adaptá-lo ao progresso científico e técnico. 
O actual anexo VI baseia-se num relatório da ERA elaborado de acordo com os 
conhecimentos disponíveis em 2005.

Alteração 319
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Equipamentos que utilizam ou detectam 
radiação ionizante

Suprimida

Or. en
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Justificação

A ERA concluiu no seu estudo encomendado pela Comissão (2006-0383) que a inclusão 
de dispositivos médicos no âmbito de aplicação da directiva seria possível, mas os 
fabricantes iriam pedir algumas isenções. A ERA recomendou igualmente que se 
reconsiderasse a concessão de uma isenção temporária para o chumbo em soldas 
quando se aproximasse a data de alteração da directiva. Durante a elaboração de um 
novo relatório da ERA (2009-0394) os fabricantes de alguns aparelhos médicos 
complexos descobriram que sem o chumbo estes aparelhos ainda não podem garantir 
fiabilidade a longo prazo. Este facto deve ser tido em consideração na reformulação. 

Alteração 320
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo VI - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Equipamentos que utilizam ou detectam 
radiação ionizante

Suprimida

Or. en

Justificação

Com a inclusão das categorias 8 (dispositivos médicos) e 9 (instrumentos de 
monitorização e controlo) mencionadas no anexo I no âmbito de aplicação, torna-se 
necessário excluir especificamente os artigos aqui enumerados, sobretudo por causa do 
seu uso especializado em procedimentos médicos e dos longos ciclos de produção dos 
instrumentos de monitorização e controlo.

Alteração 321
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Chumbo em blindagens contra a 
radiação ionizante

5. Chumbo em blindagens, colimadores e
dispositivos e grelhas de controlo da 
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dispersão contra a radiação ionizante

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória

Alteração 322
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Chumbo em blindagens contra a 
radiação ionizante

5. Chumbo em blindagens, colimadores e
dispositivos e grelhas de controlo da 
dispersão contra a radiação ionizante

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 323
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Chumbo em objectos que servem como 
alvo para ensaios de raios X

6. Chumbo em objectos que servem como 
alvo para ensaios de radiação ionizante e
marcadores de raios X

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.
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Alteração 324
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Chumbo em objectos que servem como 
alvo para ensaios de raios X

6. Chumbo em objectos que servem como 
alvo para ensaios de radiação ionizante e
marcadores de raios X

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 325
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Fontes de isótopos radioactivos de 
cádmio para espectrómetros de 
fluorescência de raios X portáteis

8. Fontes de isótopos radioactivos de 
cádmio para espectrómetros de 
fluorescência de raios X portáteis

Sensores, detectores e eléctrodos (mais o 
item 1)

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.
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Alteração 326
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Fontes de isótopos radioactivos de 
cádmio para espectrómetros de 
fluorescência de raios X portáteis

8. Fontes de isótopos radioactivos de 
cádmio para espectrómetros de 
fluorescência de raios X portáteis

Sensores, detectores e eléctrodos (mais o 
item 1)

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 327
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Chumbo e cádmio em lâmpadas para 
espectroscopia de adsorção atómica

10. Chumbo e cádmio em lâmpadas para 
espectroscopia de absorção atómica

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.
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Alteração 328
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo VI – subtítulo

Texto da Comissão Alteração

Outros Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 329
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI – subtítulo

Texto da Comissão Alteração

Outros Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 330
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Chumbo em ligas, nomeadamente 
como supercondutor e condutor de 
temperatura em IRM

11. Chumbo em ligas, nomeadamente 
como supercondutor e condutor de 
temperatura em IRM e MEG
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Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 331
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Chumbo em ligas, nomeadamente 
como supercondutor e condutor de 
temperatura em IRM

11. Chumbo em ligas, nomeadamente 
como supercondutor e condutor de 
temperatura em IRM e MEG

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 332
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Chumbo em soldaduras de 
desfibrilhadores portáteis de emergência

17. Chumbo em soldaduras de

– Desfibrilhadores portáteis de 
emergência da classe II 
– Dispositivos utilizados pelos pacientes e 
equipamento portátil de ultra-sons e 
equipamento portátil para monitorização 
dos pacientes da classe II

Or. en
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Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 333
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Chumbo em soldaduras de 
desfibrilhadores portáteis de emergência

17. Chumbo em soldaduras de

– Desfibrilhadores portáteis de 
emergência da classe II 
– Dispositivos utilizados pelos pacientes e 
equipamento portátil de ultra-sons e 
equipamento portátil para monitorização 
dos pacientes da classe II

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 334
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo VI – pontos 20-A – 20-W (novos)

Texto da Comissão Alteração

20-A. Chumbo em soldas e em terminais 
de componentes e terminais de conexão 
de aparelhos de Imagiologia por 
Ressonância Magnética e de 
Magnetoencefalografia que funcionam a 
temperaturas inferiores a -50ºC.
20-B. Chumbo em revestimentos de 
terminais de componentes não magnéticos 
utilizados em Imagiologia por 
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Ressonância Magnética e 
Magnetoencefalografia e em soldas 
utilizadas na ligação destes componentes 
não magnéticos.
20-C. Chumbo em soldas e em 
revestimentos de terminais de 
componentes utilizados na montagem de 
placas de circuitos impressos para 
dispositivos médicos, incluindo 
componentes do tipo BGA (“ball grid 
array”), CSP (chip scale package”) e 
QFN (“quad flat no leads”), e dispositivos 
similares, bem como para dispositivos de 
imagiologia médica, incluindo 
dispositivos de TC, PET, SPECT, MEG, 
IRM e imagiologia molecular, e para 
dispositivos médicos de radioterapia e de 
terapia com partículas.
20-D. Chumbo em soldas utilizadas na 
montagem de placas de circuitos 
impressos destinadas a detectores digitais 
de matriz semicondutora, p. ex. detectores 
à base de telureto de cádmio e zinco e com 
encapsulamento do tipo “pin-grid array” 
para radiologia digital.
20-E. Chumbo e crómio hexavalente em 
componentes especificamente concebidos 
para sectores industriais não abrangidos 
pela Directiva RSP e utilizados como 
componentes de dispositivos médicos.
20-F. Chumbo enquanto lubrificante seco 
em ligas de cobre e de alumínio para 
locais expostos a radiação ionizante.
20-G. Chumbo para selos de vácuo de 
intensificadores de imagem.
20-H. Crómio hexavalente em 
distribuidores de álcalis in-situ.
20-I. Cádmio em ecrãs de fósforo de saída 
de intensificadores de imagem.
20-J. Marcadores de acetato de chumbo 
destinados a quadros estereotáxicos
utilizados em TC e IRM.
20-K. Chumbo e crómio hexavalente em 
componentes de tubos de raios X usados, 
colocados no mercado da UE antes de 1 
de Janeiro de 2014, e destinados a ser 
reutilizados em tubos de raios X novos a 
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partir de 1 de Janeiro de 2014 até 31 de 
Dezembro de 2019.
20-L. Mercúrio em lâmpadas 
fluorescentes clássicas para fins especiais.
20-M. Chumbo no vidro de tubos de raios 
catódicos, componentes electrónicos e 
lâmpadas fluorescentes.
20-N. Chumbo como elemento de liga em 
aço contendo até 0,35% de chumbo em 
peso, alumínio contendo até 0,4% de 
chumbo em peso, e como liga de cobre 
contendo até 4% de chumbo em peso.
20-O. – Chumbo em soldas de alta 
temperatura de fusão (isto é, ligas de 
chumbo contendo 85% ou mais de 
chumbo em peso).
– Chumbo em soldas para servidores, 
sistemas de armazenagem de dados e de 
arrays de armazenagem, bem como em 
soldas para equipamento de infra-
estrutura de rede para comutação, 
sinalização, transmissão e gestão de redes 
de telecomunicações.
– Chumbo em componentes electrónicos 
de cerâmica (por exemplo, dispositivos 
piezoeléctricos).
20-P. Cádmio e seus compostos em pontos 
de contacto eléctrico e para cadmiagem, 
excepto para aplicações proibidas ao 
abrigo da Directiva 91/338/CEE que 
altera a Directiva 76/769/CEE.
20-Q. Chumbo utilizado em sistemas de 
conexão por pinos conformes.
20-R. Chumbo e cádmio em vidro óptico e 
filtros de vidro.
20-S. Chumbo em soldas com mais de 
dois elementos para a conexão entre os 
pinos e o invólucro do microprocessador, 
com teor de chumbo superior a 80% e 
inferior a 85% em peso/massa.
20-T. Chumbo em soldas destinadas a 
estabelecer uma ligação eléctrica viável 
entre a pastilha do semicondutor e o 
substrato, no interior dos invólucros de 
circuitos integrados do tipo Flip Chip.
20-U. Chumbo em acabamentos de 
componentes com pequeno afastamento, 
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com excepção dos conectores, com 
afastamento não superior a 0,65 mm e 
estruturas Ni-Fe-chumbo; chumbo em 
acabamentos de componentes com 
pequeno afastamento, com excepção dos 
conectores, com afastamento não superior 
a 0,65 mm e estruturas de cobre-chumbo.
20-V. Chumbo em soldas para soldadura 
a condensadores cerâmicos 
multicamadas, de forma discóide ou em 
matriz plana, maquinados por orifício.
20-W. Óxido de chumbo na frita de 
selagem utilizada na montagem de janelas 
para tubos laser de árgon e crípton.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.

Alteração 335
Julie Girling

Proposta de directiva
Anexo VI – pontos 20-A – 20-J (novos)

Texto da Comissão Alteração

20-A. Chumbo em soldas e em terminais 
de componentes e terminais de conexão 
de aparelhos de Imagiologia por 
Ressonância Magnética e de 
Magnetoencefalografia que funcionam a 
temperaturas inferiores a -50ºC.
20-B. Chumbo em revestimentos de 
terminais de componentes não magnéticos 
utilizados em Imagiologia por 
Ressonância Magnética e 
Magnetoencefalografia e em soldas 
utilizadas na ligação destes componentes 
não magnéticos.
20-C. Chumbo em soldas e em 
revestimentos de terminais de 
componentes utilizados na montagem de 
placas de circuitos impressos para 
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dispositivos médicos, incluindo 
componentes do tipo BGA (“ball grid 
array”), CSP (chip scale package”) e 
QFN (“quad flat no leads”), e dispositivos 
similares, bem como para dispositivos de 
imagiologia médica, incluindo 
dispositivos de TC, PET, SPECT, MEG, 
IRM e imagiologia molecular, e para 
dispositivos médicos de radioterapia e de 
terapia com partículas.
20-D. Chumbo em soldas utilizadas na 
montagem de placas de circuitos 
impressos destinadas a detectores digitais 
de matriz semicondutora, p. ex. detectores 
à base de telureto de cádmio e zinco e com 
encapsulamento do tipo “pin-grid array” 
para radiologia digital.
20-E. Chumbo e crómio hexavalente em 
componentes especificamente concebidos 
para sectores industriais não abrangidos 
pela Directiva RSP e utilizados como 
componentes de dispositivos médicos.
20-F. Chumbo enquanto lubrificante seco 
em ligas de cobre e de alumínio para 
locais expostos a radiação ionizante.
20-G. Chumbo para selos de vácuo de 
intensificadores de imagem.
20-H. Crómio hexavalente em 
distribuidores de álcali in-situ.
20-I. Cádmio em ecrãs de fósforo de saída 
de intensificadores de imagem.
20-J. Marcadores de acetato de chumbo 
destinados a quadros estereotáxicos
utilizados em TC e IRM.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao anexo VI – parte introdutória.
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Alteração 336
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva
Anexo VI-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Aplicações isentas da proibição prevista 
no n.º 1 do artigo 4.º no que respeita à 
categoria 11
1. Cádmio em painéis fotovoltaicos de 
película fina com base em telureto de 
cádmio

Or. de

Justificação

A introdução de um âmbito de aplicação aberto requer a exclusão dos painéis 
fotovoltaicos do âmbito de aplicação da directiva. Para o telureto de cádmio contido 
nos painéis fotovoltaicos de película fina não existe qualquer possibilidade real de 
substituição. O sector fotovoltaico está marcado por inovações, sendo necessária 
segurança de planeamento para se prosseguir o desenvolvimento dessas inovações, 
pois contribuem consideravelmente para a protecção do ambiente, para a criação de 
postos de trabalho e para o desenvolvimento económico. Isenções temporárias do 
âmbito de aplicação não satisfazem esta condição.

Alteração 337
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo VI-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Aplicações isentas da proibição prevista 
no n.º 1 do artigo 4.º no que respeita à 
categoria 11
Excepto se for indicado de outra forma, 
as aplicações do presente anexo expiram 
4 anos após a data referida no n.º 1-A do 
artigo 2.º.

Or. de
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Justificação

O cádmio constitui um grave perigo para a saúde humana e para o ambiente, tendo de 
ser rapidamente interrompida a sua aplicação em painéis fotovoltaicos. Terá de existir 
a possibilidade de aceitação de pedidos de isenção temporária da directiva. No 
entanto, com base na actual situação em termos de dados, rejeita-se a decisão da 
relatora de conceder uma isenção da utilização do cádmio em painéis fotovoltaicos.

Alteração 338
Jill Evans

Proposta de directiva
Anexo VI-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo VI-B
Pedido de isenção nos termos do n.º 1 do 
artigo 4.º ou de renovação dessa isenção
Os pedidos podem ser apresentados por 
um fabricante, um representante 
autorizado de um fabricante, ou qualquer 
interveniente na cadeia de abastecimento 
e devem incluir pelo menos os seguintes 
elementos:
a) nome, morada e dados de contacto do 
requerente;
b) informação sobre o material ou 
componente e os usos específicos da 
substância no material e componente para 
o qual se solicita uma isenção e as suas 
características especiais;
c) uma justificação verificável e 
totalmente referenciada para uma isenção 
com base nas condições estabelecidas no 
artigo 5.º;
d) uma análise de eventuais substâncias, 
materiais ou concepções alternativos com 
base no ciclo de vida, incluindo, quando 
disponível, informação e estudos revistos 
pelos pares sobre investigação 
independente, e actividades de 
desenvolvimento realizadas pelo 
requerente;
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e) uma análise da disponibilidade das 
alternativas descritas na alínea d);
f) um plano de substituição tal como 
previsto no Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, que inclua um calendário 
para as acções propostas pelo requerente;
g) quando adequado, uma indicação da 
informação que deve ser considerada 
confidencial acompanhada de uma 
justificação verificável;
h) uma proposta de formulação exacta e 
clara dos termos da isenção;
i) um resumo do pedido.

Or. en

Justificação

Esta alteração inspira-se numa alteração semelhante discutida no Conselho. Para além 
da formulação em discussão no Conselho, esta alteração exige: a) uma justificação 
verificável e totalmente referenciada, b) uma análise da disponibilidade de alternativas, 
e c) um plano de substituição em todos os casos.

Alteração 339
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se for esse o caso, o organismo 
notificado ... (nome, número)... efectuou 
… (descrição da intervenção) ... e emitiu o 
certificado:

Suprimido

Or. pl

Justificação

Este ponto é desnecessário porque não existem normas harmonizadas de conformidade 
que permitam a verificação da mesma pelos organismos notificados.
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