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Alteração 172
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita a todos os REEE 
recolhidos separadamente e enviados para 
tratamento de acordo com o disposto nos 
artigos 8.º, 9.º e 10.º ou para preparação 
para reutilização, os Estados-Membros 
garantirão que, até 31 de Dezembro de 
2011, os produtores atinjam os seguintes 
objectivos mínimos:

1.  No que respeita a todos os REEE 
recolhidos separadamente e enviados para 
tratamento de acordo com o disposto nos 
artigos 8.º, 9.º e 10.º ou para preparação 
para reutilização, os Estados-Membros 
garantirão que, até 31 de Dezembro de 
2011, os produtores e qualquer outro 
interveniente no domínio dos REEE
atinjam os seguintes objectivos mínimos :

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos deve estar definido claramente na própria directiva sem qualquer referência 
cruzada a determinadas disposições estipuladas na directiva relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas, de modo a evitar insegurança jurídica.

Alteração 173
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 10 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP): 

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 10 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP): 

– 85% serão valorizados e – 85% serão valorizados e 
– 80% serão preparados para reutilização e 
reciclados;

– 80% dos componentes, materiais e 
substâncias neles contidos serão 
preparados para reutilização e reciclados;
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Or. en

Justificação

Nem todas as partes dos equipamentos eléctricos e electrónicos são passíveis de serem 
reutilizados e/ou reciclados.  O objectivo traçado deve corresponder a uma percentagem do 
que é possível atingir.

Alteração 174
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 10 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP):

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 10 do anexo IA da presente 
directiva:

– 85% serão valorizados e – 85% serão valorizados e 

– 80% serão preparados para reutilização e 
reciclados;

– 80% serão preparados para reutilização e 
reciclados;

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos deve estar definido claramente na própria directiva sem qualquer referência 
cruzada a determinadas disposições estipuladas na directiva relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas, de modo a evitar insegurança jurídica.

Alteração 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 10 do anexo I da Directiva 

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 4 do anexo IA
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20xx/xx/CE (RSP):
– 85% serão valorizados e – 85% serão valorizados, 

– 80% serão preparados para reutilização 
e reciclados;

– 75% serão reciclados e

– 5% serão preparados para reutilização;

Or. en

Justificação

A reutilização deve anteceder a reciclagem e a valorização. Não é possível maximizar o 
potencial de reutilização (estimado entre 5 a 20%) mediante a inclusão de objectivos de 
reutilização no objectivo conjunto de reutilização e reciclagem, uma vez que os produtores 
conseguirão atingir a sua meta exclusivamente através da reciclagem e, consequentemente, 
continuarão a negligenciar as possibilidades de reutilização. Considerando que a introdução 
de um objectivo separado para a reutilização constituirá uma novidade, parece ser razoável 
estabelecer 5% como referência.

Alteração 176
Esther de Lange

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 10 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP): 

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 10 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP):

– 85% serão valorizados e – 85% serão valorizados,
– 75% serão reciclados e– 80% serão preparados para reutilização 

e reciclados; – 5% serão preparados para reutilização;

Or. en

Alteração 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente aos REEE pertencentes b) Relativamente aos REEE pertencentes à
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às categorias 3 e 4 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP):

categoria 2 do anexo IA

– 80% serão valorizados e – 80% serão valorizados, 
– 70% serão preparados para reutilização 
e reciclados;

– 65% serão reciclados e

– 5% serão preparados para reutilização;

Or. en

Justificação

A reutilização deve anteceder a reciclagem e a valorização. Não é possível maximizar o 
potencial de reutilização (estimado entre 5 a 20%) mediante a inclusão de objectivos de 
reutilização no objectivo conjunto de reutilização e reciclagem, uma vez que os produtores 
conseguirão atingir a sua meta exclusivamente através da reciclagem e, consequentemente, 
continuarão a negligenciar as possibilidades de reutilização. Considerando que a introdução 
de um objectivo separado para a reutilização constituirá uma novidade, parece ser razoável 
estabelecer 5% como referência.

Alteração 178
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente aos REEE pertencentes 
às categorias 3 e 4 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP):

b) Relativamente aos REEE pertencentes 
às categorias 3 e 4 do anexo IA da presente 
directiva 20x:

– 80% serão valorizados e – 80% serão valorizados e
– 70% serão preparados para reutilização e 
reciclados;

– 70% serão preparados para reutilização e 
reciclados;

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos deve estar definido claramente na própria directiva sem qualquer referência 
cruzada a determinadas disposições estipuladas na directiva relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas, de modo a evitar insegurança jurídica.
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Alteração 179
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente aos REEE pertencentes 
às categorias 3 e 4 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP): 

b) Relativamente aos REEE pertencentes 
às categorias 3 e 4 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP): 

– 80% serão valorizados e – 80% serão valorizados e 
– 70% serão preparados para reutilização e 
reciclados; 

– 70% dos componentes, materiais e 
substâncias neles contidos serão 
preparados para reutilização e reciclados; 

Or. en

Justificação

Nem todas as partes dos equipamentos eléctricos e electrónicos são passíveis de serem 
reutilizados e/ou reciclados.  O objectivo traçado deve corresponder a uma percentagem do 
que é possível atingir.

Alteração 180
Esther de Lange

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente aos REEE pertencentes 
às categorias 3 e 4 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP): 

b) Relativamente aos REEE pertencentes 
às categorias 3 e 4 do anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (RSP):

– 80% serão valorizados e – 80% serão valorizados,
– 70% serão preparados para reutilização 
e reciclados; 

– 65% serão reciclados e

– 5% serão preparados para reutilização;

Or. en
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Alteração 181
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 11 – n. º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 2, 5, 6, 7 , 8  e 9 do anexo I da 
Directiva 20xx/xx/CE (RSP): 

c) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 2, 5, 6, 7 , 8  e 9 do anexo I da 
Directiva 20xx/xx/CE (RSP): 

– 75% serão valorizados e – 75% serão valorizados e 
– 55% serão preparados para reutilização e 
reciclados; 

– 55% dos componentes, materiais e 
substâncias neles contidos serão 
preparados para reutilização e reciclados; 

Or. en

Justificação

Nem todas as partes dos equipamentos eléctricos e electrónicos são passíveis de serem 
reutilizados e/ou reciclados.  O objectivo traçado deve corresponder a uma percentagem do 
que é possível atingir.

Alteração 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Relativamente aos REEE pertencentes 
às categorias 2, 5, 6, 7 , 8  e 9 do anexo I 
da Directiva 20xx/xx/CE (RSP):

c) Relativamente aos REEE pertencentes à
categoria 5 do anexo IA:

– 75% serão valorizados e – 75% serão valorizados, 

– 55% serão preparados para reutilização 
e reciclados;

– 50% serão reciclados e

– 5% serão preparados para reutilização;

Or. en

Justificação

A reutilização deve anteceder a reciclagem e a valorização. Não é possível maximizar o 
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potencial de reutilização (estimado entre 5 a 20%) mediante a inclusão de objectivos de 
reutilização no objectivo conjunto de reutilização e reciclagem, uma vez que os produtores 
conseguirão atingir a sua meta exclusivamente através da reciclagem e, consequentemente, 
continuarão a negligenciar as possibilidades de reutilização. Considerando que a introdução 
de um objectivo separado para a reutilização constituirá uma novidade, parece ser razoável 
estabelecer 5% como referência.

Alteração 183
Esther de Lange

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)  

Texto da Comissão Alteração

c) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 2, 5, 6, 7 , 8  e 9 do anexo I da 
Directiva 20xx/xx/CE (RSP): 

c) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 2, 5, 6, 7 , 8  e 9 do anexo I da 
Directiva 20xx/xx/CE (RSP):

– 75% serão valorizados e – 75% serão valorizados,
– 55% serão preparados para reutilização 
e reciclados; 

– 50% serão reciclados e

– 5% serão preparados para reutilização;

Or. en

Alteração 184
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Relativamente às lâmpadas de descarga 
de gás, 85% serão preparados para 
reutilização e reciclados.

d) Relativamente às lâmpadas de descarga 
de gás, 85% dos seus componentes, 
materiais e substâncias serão preparados 
para reutilização e reciclados.

Or. en

Justificação

Nem todas as partes dos equipamentos eléctricos e electrónicos são passíveis de serem 
reutilizados e/ou reciclados.  O objectivo traçado deve corresponder a uma percentagem do 
que é possível atingir.
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Alteração 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Relativamente aos REEE 
pertencentes à categoria 6 do anexo IA
– 85% serão valorizados, 
– 75% serão reciclados e
– 5% serão preparados para reutilização;

Or. en

Justificação

Pequenos equipamentos informáticos e de telecomunicações como computadores portáteis 
"laptop", "notebook" e telemóveis têm ciclos de vida curtos e chegam rapidamente ao 
mercado novos modelos.  Estes equipamentos são pioneiros no que se refere ao seu forte 
potencial de reciclagem e, dada a escassez de matérias-primas valiosas na sua composição, 
convém estabelecer objectivos elevados.

Considerando que a introdução de um objectivo separado para a reutilização constituirá uma 
novidade, parece ser razoável estabelecer 5% como referência.

Alteração 186
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Pequenos aparelhos contendo 
componentes valiosos e metais preciosos 
serão reciclados com vista à valorização 
dos referidos metais.

Or. en
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Justificação

É fundamental valorizar os metais preciosos contidos nos pequenos aparelhos. Este tipo de 
valorização deve constituir um objectivo específico da recolha e da reciclagem de pequenos 
aparelhos. Caso contrário, corre-se o risco de perder um importante pilar para a segurança 
dos recursos da UE.

Alteração 187
Jens Rohde

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estes objectivos são calculados como 
percentagem, em peso, dos REEE 
recolhidos separadamente que são enviados 
para as instalações de valorização.

2. Estes objectivos são calculados como 
percentagem, em peso, dos REEE 
recolhidos separadamente que são enviados 
para as instalações de valorização. Os 
processos de armazenamento, de triagem 
e de pré-tratamento nas instalações de 
valorização não são considerados no 
cálculo referente ao cumprimento destes 
objectivos.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar que apenas as operações de valorização finais sejam 
consideradas, nos cálculos, enquanto valorização. Caso contrário, os resíduos enviados para 
uma instalação de valorização, que são apenas submetidos a processos de pré-tratamento, 
como a triagem e o armazenamento, mas que são posteriormente eliminados, serão 
considerados como tendo sido valorizados.

Alteração 188
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estes objectivos são calculados como 2. Estes objectivos são calculados como 
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percentagem, em peso, dos REEE 
recolhidos separadamente que são 
enviados para as instalações de 
valorização.

percentagem, em peso, dos REEE 
recolhidos separadamente que são 
efectivamente reutilizados, reciclados ou
valorizados.

Or. en

Justificação

O texto da Comissão parte do princípio de que todos os resíduos enviados para as 
instalações de valorização são efectivamente reutilizados, reciclados ou valorizados. Este 
postulado é claramente inválido, uma vez que existirão determinadas fracções que não 
poderão ser completamente reutilizadas, recicladas ou valorizadas. Por conseguinte, os 
objectivos devem ser calculados com base no que é efectivamente reutilizado, reciclado ou 
valorizado.

Alteração 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estes objectivos são calculados como 
percentagem, em peso, dos REEE 
recolhidos separadamente que são enviados
para as instalações de valorização. 

2. Estes objectivos são calculados como 
percentagem, em peso, dos REEE 
recolhidos separadamente que são enviados 
para as instalações de valorização e que 
são efectivamente reutilizados, reciclados 
e valorizados.

Or. en

Justificação

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.
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Alteração 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estes objectivos são calculados como
percentagem, em peso, dos REEE 
recolhidos separadamente que são enviados 
para as instalações de valorização.

2. Estes objectivos são calculados como 
percentagem, em peso, dos REEE 
recolhidos separadamente que são enviados 
para as instalações de valorização. Os 
processos de armazenamento, de triagem 
e de pré-tratamento (para além da 
preparação para reutilização) não são 
incluídos no cálculo destes objectivos.

Or. en

Justificação

O novo n.º2 do artigo 11.º da directiva REEE reformulada é demasiado impreciso para 
assegurar benefícios ambientais. Em muitos Estados-Membros pequenos, muitas instalações 
de valorização dedicam-se exclusivamente ao armazenamento, à triagem e ao pré-tratamento 
em conformidade com as operações de valorização R12 e R13 previstas na Directiva 
2008/98/CE relativa aos resíduos. Não é possível assegurar benefícios ambientais sem se 
efectuar uma operação de valorização final (R1-R11). Por conseguinte, os objectivos e o grau 
de consecução dos mesmos só podem ser calculados depois de submeter os REEE a uma 
operação de valorização "final".

Alteração 191
Jens Rohde

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que, 
para efeitos de cálculo destes objectivos, os 
produtores ou terceiros agindo por conta 
dos mesmos, mantenham registos da 
quantidade de REEE, respectivos 
componentes, materiais ou substâncias, que 
entrem (input) ou saiam (output) da 
instalação de tratamento e/ou que entrem 
(input) na instalação de valorização ou 

3. Os Estados-Membros garantirão que, 
para efeitos de cálculo destes objectivos, os 
produtores ou terceiros agindo por conta 
dos mesmos, mantenham registos da 
quantidade de REEE, respectivos 
componentes, materiais ou substâncias, que 
entrem (input) ou saiam (output) da 
instalação de tratamento e que entrem 
(input) ou saiam (output) na instalação de 
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reciclagem. valorização ou reciclagem.

Or. en

Justificação

Deste modo, assegura-se o registo de REEE que saem da instalação e, por conseguinte, uma 
maior sensibilização quanto ao destino final dos REEE que foram submetidos a uma 
triagem/pré-tratamento.

Alteração 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que, 
para efeitos de cálculo destes objectivos, os 
produtores ou terceiros agindo por conta 
dos mesmos, mantenham registos da 
quantidade de REEE, respectivos 
componentes, materiais ou substâncias, que 
entrem (input) ou saiam (output) da 
instalação de tratamento e/ou que entrem 
(input) na instalação de valorização ou 
reciclagem.

3. Os Estados-Membros garantirão que, 
para efeitos de cálculo destes objectivos, os 
produtores ou terceiros agindo por conta 
dos mesmos, mantenham registos da 
quantidade de REEE, respectivos 
componentes, materiais ou substâncias, que 
entrem (input) ou saiam (output) da 
instalação de tratamento e que entrem 
(input) ou saiam (output enquanto 
percentagem global) na instalação de 
valorização ou reciclagem.

Or. en

Justificação

Actualmente, só é possível cumprir os objectivos mediante uma triagem e um pré-tratamento 
numa instalação de valorização do tipo R12 e posterior envio de todas as fracções de REEE 
separadas para outra instalação de valorização, onde serão submetidas a operações de 
valorização efectivas. Neste contexto, obter-se-á facilmente uma taxa de 
valorização/reciclagem de 80 a 95%, independentemente do destino final das fracções de 
REEE separadas na última instalação de valorização. Para efeitos de cumprimento dos 
objectivos, não deve ser permitido considerar apenas a entrada e a saída numa instalação de 
valorização do tipo R12-R13. O nível de valorização e reciclagem atingido na instalação de 
valorização final deve ser considerado.
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Alteração 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que, 
para efeitos de cálculo destes objectivos, os 
produtores ou terceiros agindo por conta 
dos mesmos, mantenham registos da 
quantidade de REEE, respectivos 
componentes, materiais ou substâncias, que 
entrem (input) ou saiam (output) da 
instalação de tratamento e/ou que entrem 
(input) na instalação de valorização ou 
reciclagem.

3. Os Estados-Membros garantirão que, 
para efeitos de cálculo destes objectivos, os 
produtores ou terceiros agindo por conta 
dos mesmos, mantenham registos da 
quantidade de EEE usados, de REEE, 
respectivos componentes, materiais ou 
substâncias, que entrem (input) ou saiam 
(output) da instalação de tratamento ou 
reciclagem e/ou que entrem (input) na 
instalação de valorização.

Or. en

Justificação

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Alteração 194
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para permitir inovação nestas 
tecnologias, as categorias de equipamento 
referidas no artigo 11.º e no anexo IA são 
revistas e actualizadas de três em três 
anos, através de actos delegados nos 
termos dos artigos 18.º-A, 18.º-B e 18.º-C.
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Or. en

Justificação

É necessário proceder a uma revisão e actualização periódica das categorias de REEE.  Os 
progressos registados no âmbito das tecnologias de reciclagem podem alterar a forma de 
recolha dos resíduos, de modo a optimizar o processo de reciclagem e a obter material 
reciclado mais puro.  As categorias que estão estabelecidas em função das actuais práticas 
de recolha e de tratamento podem, por isso, constituir um entrave à inovação.

Alteração 195
Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os 
Estados-Membros incentivarão os 
produtores a financiarem todos os custos 
associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Além disso, quando
adequado, os Estados-Membros 
assegurarão que, para melhorar a recolha 
de REEE, serão reunidos os recursos 
financeiros suficientes em consonância 
com o princípio “poluidor-pagador” 
(junto dos retalhistas, dos consumidores e 
dos produtores, mas excluindo os 
contribuintes), de modo a cobrir os custos 
de recolha de REEE provenientes de 
particulares, incluindo os custos 
associados às instalações de recolha e às 
campanhas de sensibilização paralelas 
dedicadas à gestão de REEE. Estes 
recursos financeiros são disponibilizados 
apenas aos intervenientes que estão 
legalmente obrigados a recolher REEE. 
Após a cobertura total dos seus custos, os 
municípios e os operadores privados 
obrigados por lei a funcionar como 
pontos de recolha enviam todos os REEE 
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recolhidos aos produtores ou aos sistemas 
que assumem a responsabilidade dos 
produtores. O financiamento da recolha 
de REEE de particulares para as 
instalações de recolha não é da 
responsabilidade financeira individual do 
produtor, visada no n.º 2 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Alteração 196
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os 
Estados-Membros incentivarão os 
produtores a financiarem todos os custos 

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 5.º. 
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associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

Or. en

Justificação

Existem grandes diferenças de qualidade na reciclagem e, consequentemente, também na 
eficácia da gestão dos recursos. As disparidades entre as normas dão origem, além disso, a 
distorções da concorrência, razão pela qual deverão ser criadas condições de concorrência 
equitativas. As futuras normas devem promover a concepção ecológica de fim de vida dos 
produtos e não mencionar apenas as práticas de reciclagem existentes.

Alteração 197
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os 
Estados-Membros incentivarão os 
produtores a financiarem todos os custos 
associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Além disso, quando
adequado, os Estados-Membros 
assegurarão que, para melhorar a recolha 
de REEE, serão reunidos os recursos 
financeiros suficientes em consonância 
com o princípio “poluidor-pagador” (caso 
o poluidor seja o retalhista, o consumidor 
e o produtor, mas não o contribuinte), no 
momento de venda dos novos EEE, de 
modo a cobrir os custos de recolha de 
REEE provenientes de particulares, 
incluindo os custos associados às 
instalações de recolha e às campanhas de 
sensibilização paralelas dedicadas à 
gestão de REEE. Estes recursos 
financeiros são disponibilizados apenas 
aos intervenientes que estão legalmente 
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obrigados a recolher REEE. Após a 
cobertura total dos seus custos, os 
municípios e os pontos de recolha 
privados enviam todos os REEE 
recolhidos aos sistemas que assumem a 
responsabilidade dos produtores. O 
financiamento da recolha de REEE de 
particulares para as instalações de 
recolha não é da responsabilidade 
financeira individual do produtor, visada 
no n.º 2 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Alteração 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
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instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os
Estados-Membros incentivarão os 
produtores a financiarem todos os custos 
associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Os Estados-Membros 
assegurarão que os produtores financiem 
todos os custos associados à recolha e às 
instalações de recolha de REEE 
provenientes de particulares. Os 
Estados-Membros poderão ainda 
estabelecer regras suplementares 
relativamente aos métodos de cálculo dos 
custos associados à recolha e às 
instalações de recolha.

Or. en

Justificação

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

Alteração 199
Esther de Lange

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os
Estados-Membros incentivarão os 
produtores a financiarem todos os custos 
associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Os Estados-Membros 
assegurarão que os produtores financiem
todos os custos associados à recolha e às 
instalações de recolha de REEE 
provenientes de particulares. Os 
Estados-Membros poderão ainda 
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estabelecer regras suplementares 
relativamente aos métodos de cálculo dos 
custos associados à recolha e às 
instalações de recolha.

Or. en

Alteração 200
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os 
Estados-Membros incentivarão os 
produtores a financiarem todos os custos 
associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º, que lhes são enviados a 
título gratuito.

Or. en

Alteração 201
Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os 
Estados-Membros incentivarão os 

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Os Estados-Membros 
assegurarão igualmente, em cooperação 
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produtores a financiarem todos os custos 
associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

com as partes interessadas e os 
produtores, uma avaliação integral da 
possibilidade de introdução de um cupão 
de reembolso para os equipamentos que 
registam as perdas mais importantes em 
termos de recolha e transferência ilegal 
Este cupão, que deve figurar na 
embalagem do produto, possui um valor 
comercial que deve ser incluído no preço 
de base e é reembolsado no ponto de 
recolha. Os custos de reembolso são 
suportados pelos produtores.

Or. el

Justificação

Esta medida visa incentivar os consumidores a devolver equipamentos usados através dos 
meios de recolha adequados, beneficiando igualmente os produtores, uma vez que os auxilia 
a atingir o objectivo de recolha.

Alteração 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os 
Estados-Membros incentivarão os 
produtores a financiarem todos os custos 
associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Além disso, quando
adequado, os Estados-Membros 
assegurarão que, para melhorar a recolha 
de REEE, serão reunidos os recursos 
financeiros suficientes em consonância 
com o princípio “poluidor-pagador” 
(sendo que os retalhistas, os 
consumidores e os produtores são 
considerados poluidores, mas não os 
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contribuintes), no momento de venda dos 
novos EEE, de modo a cobrir os custos de 
recolha de REEE provenientes de 
particulares, incluindo os custos 
associados às instalações de recolha e às 
campanhas de sensibilização paralelas 
dedicadas à gestão de REEE. Estes 
recursos financeiros são disponibilizados 
apenas aos intervenientes que estão 
legalmente obrigados a recolher REEE.
Após a cobertura total dos seus custos, os 
municípios e os pontos de recolha 
privados enviam todos os REEE 
recolhidos aos sistemas que assumem a 
responsabilidade dos produtores.
O financiamento da recolha de REEE de 
particulares para as instalações de 
recolha não é da responsabilidade 
financeira individual do produtor, visada 
no n.º 2 do artigo 12.º.
Os Estados-Membros poderão ainda 
estabelecer regras suplementares 
relativamente aos métodos de cálculo dos 
custos associados à recolha e às 
instalações de recolha.

Or. en

Justificação

Para aumentar a taxa de recolha, é essencial que os municípios ou qualquer outro 
interveniente que actue por lei como ponto de recolha organizem campanhas de 
sensibilização, iniciativas de recolha ao domicílio e outras eventuais acções que incentivem a 
máxima recolha de resíduos. Os custos associados a estas acções devem ser financiados em 
função do princípio “poluidor-pagador”, segundo o qual os poluidores são os produtores, os 
retalhistas e os consumidores, mas não os contribuintes. Os Estados-Membros devem ser 
livres de estabelecer o sistema que preferem para reunir os recursos financeiros destinados a 
estas iniciativas.
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Alteração 203
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, os 
Estados-Membros incentivarão os 
produtores a financiarem todos os custos 
associados às instalações de recolha de 
REEE provenientes de particulares.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores assegurem, pelo menos, o 
financiamento da recolha, tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos REEE 
provenientes de particulares entregues nas 
instalações de recolha criadas ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5.º. Quando adequado, para 
aumentar a recolha de REEE 
provenientes de particulares, os 
Estados-Membros assegurarão que, para 
melhorar a recolha de REEE, serão 
reunidos os recursos financeiros 
suficientes em consonância com o 
princípio “poluidor pagador” (segundo o 
qual o poluidor é o retalhista, o 
consumidor e o produtor, mas não o 
contribuinte), no momento de venda dos 
novos EEE, de modo a cobrir os custos de
recolha de REEE provenientes de 
particulares, incluindo os custos 
associados às instalações de recolha e às 
campanhas de sensibilização paralelas 
dedicadas à gestão de REEE. Estes 
recursos financeiros são disponibilizados 
apenas aos intervenientes que estão 
legalmente obrigados a recolher REEE.
Após a cobertura total dos seus custos, os 
municípios e os operadores privados 
obrigados por lei a funcionar como 
pontos de recolha enviam todos os REEE 
recolhidos aos sistemas que assumem a 
responsabilidade dos produtores.
Esta disposição relativa ao financiamento 
previsto para a recolha de REEE de 
particulares não deve ser da 
responsabilidade financeira individual do 
produtor, visada no n.º 2 do artigo 12.º.

Or. en
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Justificação

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE. 

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Alteração 204
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No que se refere aos produtos colocados 
no mercado após 13 de Agosto de 2005, 
cada produtor será responsável pelo 
financiamento das operações a que se 
refere o n.º 1 relacionadas com resíduos 
dos seus próprios produtos. Os produtores 
podem optar por cumprir esta obrigação 
individualmente ou aderindo a um sistema 
colectivo.

2. No que se refere aos produtos colocados 
no mercado após 13 de Agosto de 2005, 
cada produtor será responsável pelo 
financiamento das operações a que se 
refere o n.º 1 relacionadas com resíduos 
dos seus próprios produtos. Os produtores 
podem optar por cumprir esta obrigação 
individualmente ou aderindo a um sistema 
colectivo. Os mesmos devem poder 
cumprir as suas obrigações através de um 
ou de uma combinação destes métodos.

Or. en

Justificação

Os produtores devem usufruir da máxima flexibilidade relativamente aos meios de gestão dos 
seus REEE.
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Alteração 205
Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No que se refere aos produtos colocados 
no mercado após 13 de Agosto de 2005, 
cada produtor será responsável pelo 
financiamento das operações a que se 
refere o n.º 1 relacionadas com resíduos 
dos seus próprios produtos. Os produtores 
podem optar por cumprir esta obrigação 
individualmente ou aderindo a um sistema 
colectivo. 

2. No que se refere aos produtos colocados 
no mercado após 13 de Agosto de 2005, 
cada produtor será responsável pelo 
financiamento das operações a que se 
refere o n.º 1 relacionadas com resíduos 
dos seus próprios produtos. Os produtores 
podem optar por cumprir esta obrigação 
individualmente ou aderindo a um sistema 
colectivo. Os sistemas colectivos 
introduzirão taxas diferenciadas para os 
produtores, em função da facilidade com 
que os produtos e os materiais 
estratégicos neles contidos podem ser 
reciclados. 

Or. en

Justificação

Os produtores são os únicos intervenientes que têm influência no processo de concepção. É 
necessário incentivar os produtores a conceber os produtos de forma a permitir que sejam 
reciclados facilmente. Um esquema de taxas diferenciadas permite que os sistemas colectivos 
recompensem os produtores, consoante a facilidade de reciclagem dos seus produtos.

Alteração 206
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2-A - 2-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

Os produtores que participam num 
sistema colectivo cumprem as suas 
obrigações mediante o pagamento anual a 
esse mesmo sistema, aquando da 
colocação dos produtos no mercado, 
proporcionalmente à respectiva quota de 
mercado dos custos associados a esse 
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sistema, em função do tipo de 
equipamento definido no anexo 1B.
Após o pagamento, por parte dos 
produtores, relativo à adesão a um 
sistema colectivo, a obrigação de 
financiamento das operações referidas no 
n.º 1 em que os mesmos incorrem é 
transferida para o sistema colectivo.
Os produtores que participam num 
sistema individual acreditado cumprem as 
suas obrigações mediante o 
financiamento e a organização das 
operações referidas no n.º 1 no que diz 
respeito apenas aos seus próprios 
produtos etiquetados nos termos do artigo 
15.º.  O produtor que cumpre as suas 
obrigações através do estabelecimento de 
um sistema individual deste tipo dispõe, 
aquando da colocação do produto no 
mercado, e além de financiar e organizar 
as operações referidas no n.º 1 em relação 
ao presente ano, de uma cobertura 
financeira suficiente numa conta 
bancária bloqueada, que garanta as 
futuras operações referidas no n.º 1 
relativamente a todos os produtos 
colocados no mercado pelo produtor e que 
não foram recolhidos. A conta bancária 
bloqueada terá um terceiro beneficiário, 
nomeadamente um sistema colectivo 
acreditado, que será obrigado a assegurar 
as operações referidas no n.º 1, caso o 
produtor mencionado anteriormente 
declare insolvência, falência ou situação 
semelhante, ou em caso de retirada do 
mercado.

Or. en



PE439.905v01-00 28/83 AM\809098PT.doc

PT

Alteração 207
Esther de Lange

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que os produtores ou os terceiros em seu 
nome apresentem relatórios anuais sobre
o financiamento e os custos dos sistemas 
de recolha, de tratamento e de eliminação, 
bem como relativamente à sua eficiência.

Or. en

Alteração 208
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Além da responsabilidade financeira 
dos produtores referida no n.º1 do artigo 
12.º, e com vista ao aumento das taxas de 
recolha de REEE, os Estados-Membros 
assegurarão que serão disponibilizados 
recursos financeiros suficientes ao abrigo 
do princípio “poluidor-pagador”. A partir 
do momento da venda de um 
equipamento, estes recursos financeiros 
são disponibilizados aos municípios e aos 
operadores competentes pela recolha de 
REEE, a fim de assegurar a recolha de 
REEE provenientes de consumidores 
privados, bem como a recepção destes 
equipamentos nos pontos de recolha e o 
financiamento de campanhas de 
informação. Os Estados-Membros 
promoverão vigorosamente uma política 
de informação transparente e publicarão 
as informações relativas aos custos e aos 
métodos de recolha de REEE.

Or. de
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Justificação

A multiplicidade de actividades de recolha e de operadores permitirá assegurar uma taxa de 
recolha o mais elevada possível. Considerando que os Estados-Membros serão obrigados a 
publicar os detalhes relativos aos custos e aos métodos de recolha, todos os operadores 
envolvidos serão forçados a divulgar os seus resultados.
O princípio do "poluidor-pagador" abrange os produtores, os retalhistas e os consumidores. 
Graças a este princípio, o contribuinte fica isento de suportar os custos. Além disso, os 
Estados-Membros passam também a dispor de espaço de manobra que lhes permite 
estruturar os seus sistemas de recolha.

Alteração 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que os produtores ou os terceiros em seu 
nome apresentem relatórios semestrais 
sobre o financiamento e os custos dos 
sistemas de recolha, de tratamento e de 
eliminação. Para assegurar o bom 
funcionamento do sistema de informação, 
poderão ser estabelecidas regras 
suplementares relativamente à 
apresentação de relatórios através de 
actos delegados, nos termos dos artigos 
18.º-A, 18.º-B e 18.º-C.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros necessitam de apresentar relatórios sobre o financiamento e os custos 
associados ao sistema de recolha, de tratamento e de eliminação, de modo a compilar 
informações e poder avaliar o processo de recolha de REEE. Considerando que não é 
desejável criar uma carga administrativa suplementar, sugere-se a apresentação de um 
relatório bianual.
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Alteração 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros poderão 
excluir os pequenos produtores que, dada 
a dimensão do mercado nacional, 
comercializam quantidades de EEE 
relativamente modestas, do cumprimento 
das obrigações referidas nos artigos 12.º e 
16.º, desde que esta isenção não 
comprometa os sistemas de retoma, de 
recolha ou de reciclagem.

Or. de

Justificação

As exigências impostas às pequenas e médias empresas em termos de registo, informação e 
apresentação de relatórios, bem como relativamente ao financiamento da recolha, do 
tratamento, da reciclagem e da eliminação de REEE comportam custos elevados. Daí a 
necessidade de uma disposição de derrogação para os pequenos produtores, a ser 
estabelecida caso a caso.

Alteração 211
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros exigirão aos 
produtores ou aos terceiros contratados 
em seu nome que publiquem anualmente 
um relatório sobre o financiamento e os 
custos associados aos sistemas de recolha, 
de tratamento e de eliminação.

Or. en
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Justificação

O princípio de transparência nesta matéria permitirá aos Estados-Membros identificar e 
atribuir devidamente os custos e promoverá melhores práticas.

Alteração 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores possam indicar aos 
compradores, aquando da venda de novos 
produtos, os custos das operações de 
recolha, tratamento e eliminação 
respeitadoras do ambiente. Os custos 
indicados não devem exceder os custos 
reais.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores possam continuar a aplicar 
estas disposições se, aquando da compra
de novos produtos, os mesmos tenham 
indicado aos compradores, os custos das 
operações de recolha, tratamento e 
eliminação respeitadoras do ambiente. Os 
custos indicados não devem exceder os 
custos reais.

Or. fr

Justificação

Os utilizadores dos equipamentos eléctricos e electrónicos devem poder estabelecer que 
pontos de recolha são mais convenientes. Considerando que existem vários sistemas de 
recolha separada, os utilizadores poderão ter dificuldade em encontrar um ponto de recolha 
e, por isso, ver-se-ão impedidos de enviar os seus REEE para valorização. É necessário 
estabelecer disposições adequadas de modo a coordenar a informação e que, por 
conseguinte, permitam que os utilizadores saibam que pontos de recolha estão disponíveis.

Alteração 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores possam indicar aos 

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores possam indicar aos 
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compradores, aquando da venda de novos 
produtos, os custos das operações de 
recolha, tratamento e eliminação 
respeitadoras do ambiente. Os custos 
indicados não devem exceder os custos 
reais.

compradores, no ponto de venda de novos 
produtos, informações ambientais 
relevantes e sobre o ciclo de vida 
relativamente à recolha, tratamento e 
eliminação racionais do produto em 
causa, com referência, no mínimo, ao teor 
químico e à toxicidade, ao grau de 
reparação e de reciclagem. Estas 
informações ambientais podem incluir 
igualmente o custo associado ao fim de 
vida do produto em causa. Nem os 
Estados-Membros nem os produtores 
estão autorizados a estabelecer uma taxa 
identificável obrigatória ou fixa aplicável 
a toda uma gama ou a toda uma categoria 
de produtos.

Or. en

Justificação

Quando adequado, os Estados-Membros devem permitir que os produtores informem os 
consumidores, de modo a auxiliá-los a fazerem escolhas sustentáveis perante produtos 
semelhantes. A aplicação de taxas fixas para gamas ou categorias completas de produtos não 
deve ser autorizada, uma vez que as mesmas não reflectem as diferenças entre os produtos no 
que se refere às suas características ambientais, ao seu grau de reparação ou de reciclagem 
e aos custos reais de fim de vida.

Alteração 214
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
os produtores possam indicar aos 
compradores, aquando da venda de novos 
produtos, os custos das operações de 
recolha, tratamento e eliminação 
respeitadoras do ambiente. Os custos 
indicados não devem exceder os custos 
reais.

1. Os Estados-Membros permitirão que os 
produtores indiquem voluntariamente aos 
compradores, aquando da venda de novos 
produtos, os custos das operações de 
recolha, tratamento e eliminação 
respeitadoras do ambiente. Os custos 
indicados não devem exceder os custos 
reais. 
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Or. en

Alteração 215
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
os produtores possam indicar aos 
compradores, aquando da venda de novos 
produtos, os custos das operações de 
recolha, tratamento e eliminação 
respeitadoras do ambiente. Os custos 
indicados não devem exceder os custos 
reais.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores informem os compradores, 
aquando da venda de novos produtos, 
relativamente ao teor de substâncias 
químicas perigosas e quanto à recolha, 
tratamento e eliminação respeitadoras do 
ambiente e ao grau de reparação e de 
reciclagem do produto em causa. Estas 
informações podem incluir os custos 
associados ao tratamento do produto em 
causa. Os custos indicados não devem 
exceder os custos reais.

Or. en

Justificação

Os produtores devem ser obrigados a prestar as informações relevantes, incluindo 
informações relativas ao teor de substâncias perigosas e ao grau de reparação e de 
reciclagem. Os custos decorrentes das operações de recolha e tratamento de resíduos devem 
ser integrados no preço do produto, de modo a incentivar uma redução desses custos. As 
taxas fixas não reflectem nem os custos reais no fim da utilização, nem o impacto negativo no 
ambiente causado pelo produto.

Alteração 216
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores possam indicar aos 
compradores, aquando da venda de novos 
produtos, os custos das operações de 

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores possam indicar aos 
compradores, aquando da venda de novos 
produtos, os custos das operações de 
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recolha, tratamento e eliminação 
respeitadoras do ambiente. Os custos 
indicados não devem exceder os custos 
reais.

recolha, tratamento e eliminação 
respeitadoras do ambiente. Os custos 
indicados não devem exceder os custos 
reais e devem reflectir o impacto 
ambiental dos equipamentos no fim da 
sua vida útil.

Or. fr

Justificação

Esta proposta deve estar definida com mais rigor. Além disso, os custos devem reflectir o 
impacto ambiental dos equipamentos no fim da sua vida útil, de modo a incentivar a 
concepção ecológica dos produtos que podem ser reparados, reutilizados e reciclados.

Alteração 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para sensibilizar os utilizadores, os 
Estados-Membros assegurarão que os 
distribuidores - à excepção das PME -
coloquem em práticas sistemas de recolha 
e de sensibilização adequados para 
pequenos volumes de resíduos. Estes 
sistemas de recolha:
a) permitirão que os utilizadores finais 
eliminem este tipo de resíduos num ponto 
de recolha visível e de fácil acesso no 
estabelecimento do retalhista;
b) exigirá que os retalhistas aceitem 
gratuitamente um volume de resíduos 
muito pequeno sempre que forneçam uma 
quantidade de EEE muito pequena;
c) não implicará qualquer encargo para 
os utilizadores finais que eliminem estes 
resíduos nem qualquer obrigação de 
aquisição de um novo produto do mesmo 
tipo;

Or. en
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Justificação

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.

Alteração 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os sistemas de recolha e retoma ao seu 
dispor;

b) os sistemas de recolha e retoma ao seu 
dispor, incentivando a coordenação de 
informações úteis para a identificação de 
todos os pontos de recolha disponíveis, 
independentemente do produtor que o 
criou;

Or. fr

Justificação

Os utilizadores dos equipamentos eléctricos e electrónicos devem poder estabelecer que 
pontos de recolha são mais convenientes. Considerando que existem vários sistemas de 
recolha separada, os utilizadores poderão ter dificuldade em encontrar um ponto de recolha 
e, por isso, ver-se-ão impedidos de enviar os seus REEE para valorização. É necessário 
estabelecer disposições adequadas de modo a coordenar a informação e que, por 
conseguinte, permitam que os utilizadores saibam que pontos de recolha estão disponíveis.
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Alteração 219
Julie Girling

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que as informações mencionadas no n.º 2 
do artigo 14.º são fornecidas de forma 
visível, mediante uma indicação clara no 
produto, instruções separadas anexadas 
ao produto ou através de uma brochura 
disponibilizada ao consumidor no ponto 
de venda.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem ser devidamente informados quanto aos seus direitos e às suas 
obrigações da forma mais clara e atractiva. A melhoria das campanhas informativas sobre os 
REEE e a reciclagem poderá traduzir-se num aumento das taxas de recolha.

Alteração 220
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem exigir aos 
produtores e/ou aos distribuidores que 
forneçam algumas ou todas as informações 
referidas nos n.ºs 2 a 4, nomeadamente nas 
instruções de utilização ou no ponto de 
venda.

5. Os Estados-Membros podem exigir aos 
produtores e/ou aos distribuidores que 
forneçam algumas ou todas as informações 
referidas no n.º 2, nomeadamente nas 
instruções de utilização ou no ponto de 
venda, ou no âmbito de campanhas de 
sensibilização do público.

Or. en

Justificação

Esta alteração exemplifica claramente a forma como estas informações podem ser 
apresentadas pelos produtores, tal como se verifica em alguns Estados-Membros.
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Alteração 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de facilitar a preparação 
para reutilização e o tratamento dos REEE 
de forma ambientalmente sã, incluindo a 
manutenção, melhoramento, renovação e 
reciclagem, os Estados-Membros zelarão 
por que os produtores forneçam 
informações sobre a reutilização e 
tratamento de cada novo tipo de EEE, no 
prazo de um ano desde a colocação do 
equipamento no mercado. Essas 
informações identificarão, na medida em 
que tal seja necessário aos centros de 
reutilização e instalações de tratamento ou 
reciclagem para cumprirem o disposto na 
presente directiva, os diversos 
componentes e materiais dos EEE, bem
como a localização das substâncias e 
preparações perigosas contidas nos EEE. 
Essas informações serão disponibilizadas 
aos centros de reutilização e instalações de 
tratamento ou reciclagem pelos produtores 
de EEE, sob a forma de manuais ou por 
meios electrónicos (por exemplo, 
CD-ROM, serviços em linha).

1. A fim de facilitar a utilização e o 
tratamento dos REEE de forma 
ambientalmente sã, incluindo a 
manutenção, melhoramento, reutilização, 
preparação para reutilização, renovação e 
reciclagem, os Estados-Membros zelarão 
por que os produtores forneçam 
informações gratuitamente sobre a 
reutilização e tratamento de cada novo tipo 
de EEE, no prazo de um ano desde a 
colocação do equipamento no mercado. 
Essas informações identificarão, na medida 
em que tal seja necessário aos centros de 
reutilização e instalações de tratamento ou 
reciclagem para cumprirem o disposto na 
presente directiva, os diversos 
componentes e materiais dos EEE, bem 
como a localização das substâncias e 
preparações perigosas contidas nos EEE. 
Essas informações serão disponibilizadas 
aos centros de reutilização e instalações de 
tratamento ou reciclagem pelos produtores 
de EEE, sob a forma de manuais ou por 
meios electrónicos (por exemplo, 
CD-ROM, serviços em linha).

Or. en

Justificação

A reutilização deve ser promovida como forma de prevenir os resíduos, no quadro de um 
processo de tratamento respeitador do ambiente. Em ambos os casos, é necessário que o 
artigo mencione as informações exigidas.
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Alteração 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse registo servirá para controlar o 
cumprimento das obrigações de 
financiamento nos termos dos artigos 12.° 
e 13.°.

Esse registo servirá para controlar o 
cumprimento das obrigações de 
financiamento nos termos dos artigos 12.° 
e 13.°. A obrigação de garantias 
financeiras para os produtos em fim de 
vida deve ser calculada de modo a 
assegurar internalização dos custos reais 
de fim de vida de um produto do produtor, 
tendo em conta as normas de tratamento e 
de reciclagem, como previsto no artigo 8.º.

Or. en

Justificação

Se existem normas de reciclagem e de tratamento, as mesmas devem ser consideradas 
aquando do cálculo das garantias financeiras que os produtores devem apresentar para 
cobrir os custos de fim de vida dos seus próprios produtos, como é exigido nos artigos 12.º e 
13.º. Estas garantias devem ser registadas pelo sistema implementado por cada 
Estado-Membro. É necessário estabelecer requisitos mínimos harmonizados em matéria de 
garantias financeiras para permitir o controlo significativo do cumprimento das obrigações 
das referidas garantias, a partir de agora possível graças ao registo previsto pelo artigo 16.º 
e exigido ao abrigo das acções de inspecção e controlo previstas pelo artigo 20.º.

Alteração 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer produtor, no seu território, possa 
introduzir no seu registo nacional todas as 
informações pertinentes, nomeadamente os 
requisitos de apresentação de relatório e as 
taxas, em consonância com as suas 

2. Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer produtor, no seu território, possa 
introduzir no seu registo nacional todas as 
informações pertinentes, nomeadamente os 
requisitos de apresentação de relatório, em 
consonância com as suas actividades no 
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actividades no conjunto dos 
Estados-Membros. 

Estado-Membro. 

Os registos serão interoperáveis, tendo em 
vista o intercâmbio dessas informações, 
nomeadamente as relativas à quantidade de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado nacional e às 
transferências monetárias associadas às 
transferências intracomunitárias de 
produtos ou REEE.

Os registos serão interoperáveis, tendo em 
vista o intercâmbio dessas informações, 
nomeadamente as relativas à quantidade de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado nacional.

Or. en

Justificação

Os registos não abordam questões financeiras e não podem ser implicados nas transferências 
monetárias associadas às transferências intracomunitárias de produtos ou REEE. Apenas os 
produtores individuais ou os sistemas colectivos estão habilitados para efectuar este tipo de 
registos, visto que são estes que recolhem os fundos para a gestão dos REEE junto do 
comprador final.

Alteração 224
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os produtores estão autorizados a 
solicitar, através do registo em um dos 
Estados-Membros, o registo em todos os 
outros Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.
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Alteração 225
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que os sistemas colectivos forneçam 
provas do cumprimento das suas 
obrigações num sistema colectivo 
mediante o pagamento anual a esse 
mesmo esquema, aquando da colocação 
dos produtos no mercado, proporcional à 
respectiva quota de mercado dos custos 
associados a esse sistema, em função do 
tipo de equipamento definido no anexo 
1B.

Or. en

Alteração 226
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros assegurarão e 
informarão que, mediante o pagamento 
anteriormente referido a favor de um 
sistema colectivo, a obrigação de 
financiamento das operações referidas no 
n.º 1 do artigo 12.º relativamente aos 
resíduos dos seus próprios produtos é 
transferida para o sistema colectivo.

Or. en
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Alteração 227
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros comprovarão 
que os produtores que participam num 
sistema individual acreditado cumprem as 
suas obrigações mediante o 
financiamento e a organização das 
operações referidas no n.º 1 do artigo 12.º 
no que diz respeito apenas aos seus 
próprios produtos etiquetados nos termos 
do artigo 15.º. 

Or. en

Alteração 228
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. O produtor que cumpre as suas 
obrigações através do estabelecimento de 
um sistema individual deste tipo apresenta 
provas suficientes de que as cumpriu 
aquando da colocação do produto no 
mercado e que, além de financiar e 
organizar as operações referidas no n.º 1 
em relação ao presente ano, dispôs de 
cobertura financeira suficiente numa 
conta bancária bloqueada, que garanta as 
futuras operações referidas no n.º 1 
relativamente a todos os produtos 
colocados no mercado pelo produtor e que 
não foram recolhidos.
Além disso, as informações permitem 
identificar terceiros beneficiários, 
referidos no artigo 12.º.
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Or. en

Alteração 229
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Será estabelecido um modelo para o 
registo e a apresentação de relatórios e 
determinada a frequência destes. Essas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 18.º.

3. A fim de assegurar o bom 
funcionamento do sistema de registo, de 
informações e de apresentação de 
relatórios, a Comissão adoptará, através 
de actos delegados, nos termos dos artigos 
18.º-A, 18.º-B e 18.º-C, um modelo para o 
registo e a apresentação de relatórios, bem 
como a frequência destes.

Or. en

Justificação

A presente alteração ajusta o denominado antigo "procedimento de comitologia" ao novo 
procedimento visado no artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Alteração 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de permitir uma abordagem 
harmonizada no que se refere aos 
requisitos de garantia financeira 
estipulados no artigo 12.º, a Comissão 
estabelece, o mais tardar 12 meses após a 
entrada em vigor, os requisitos mínimos e 
o método de cálculo do nível destas 
garantias e define as directrizes que 
regem a sua inspecção e controlo.
Estes requisitos devem, no mínimo, 
assegurar: 
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a) que a garantia crie a  internalização 
dos custos reais de fim de vida de um 
produto de um produtor, tendo em conta 
as normas de tratamento e de reciclagem,
b) que os custos associados à obrigação 
do produtor não recaiam e não recairão 
sobre outros intervenientes;
c) que a garantia se mantenha no futuro e 
possa servir para responder a uma 
obrigação pendente de um produtor em 
matéria de reciclagem, em caso de 
insolvência.

Or. en

Justificação

Se pretendemos implementar e cumprir a responsabilidade individual do produtor como uma 
alavanca fundamental para a internalização dos custos de fim de vida e um impulso para a 
concepção ecológica, é necessário que a Comissão fixe critérios que definam a forma de 
avaliação do nível das garantias financeiras, integrando as normas de reciclagem e de 
tratamento e estabelecendo regras que permitam verificar essas mesmas garantias.

Alteração 231
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O registo poderá funcionar em regime 
de responsabilidade colectiva dos 
produtores, estabelecido nos termos do 
n.° 2 do artigo 12.°.

Suprimido

Or. de

Justificação

É delicado confiar a gestão de um registo a sistemas colectivos de responsabilidade do 
produtor, uma vez que implica a recolha central de dados comerciais sensíveis por parte de 
entidades do sector privado.
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Alteração 232
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros elaborarão um 
registo dos produtores e recolherão 
informações, incluindo estimativas 
fundamentadas, numa base anual, sobre 
as quantidades e categorias de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados nos seus mercados e, por 
qualquer meio, neles recolhidos e 
reutilizados, reciclados e valorizados, 
bem como sobre REEE recolhidos 
separadamente e exportados, em termos 
de peso.

5. Os Estados-Membros elaborarão um 
registo dos produtores e recolherão 
informações, incluindo estimativas 
fundamentadas, numa base anual, sobre as 
quantidades e categorias de equipamentos 
eléctricos e electrónicos disponíveis nos 
seus mercados e, por qualquer meio, 
REEE neles recolhidos e reutilizados, 
reciclados e valorizados pelos produtores, 
terceiros contratados pelos produtores ou 
qualquer outro interveniente do sector dos 
REEE, bem como sobre REEE recolhidos 
separadamente e exportados, em termos de 
peso, ou transferidos para ou recebidos de 
outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Todos os agentes económicos implicados nos EEE devem ser identificados de forma a evitar 
as transferências ilegais de resíduos.

Alteração 233
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Artigo 16.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A

Requisitos mínimos para os sistemas 
individuais e colectivos

Os Estados-Membros assegurarão que os 
sistemas colectivos de responsabilidade 
individual estabelecidos na presente 
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directiva possam
a) garantir

i. um financiamento sustentável que 
assegure uma cobertura financeira 
suficiente para  a recolha, o tratamento, a 
valorização e a eliminação respeitadora 
do ambiente dos REEE, no momento em 
que os EEE são colocados no mercado, 
nos termos do n.º 2 do artigo 12.º; 
ii. medidas que visem cumprir os 
objectivos de recolha e de tratamento, 
nomeadamente:
1. uma cobertura geográfica total em 
termos de recolha;

uma planificação em termos de 
informação e comunicação;

b) confirmar o cumprimento de todas as 
normas e regulamentos aplicáveis, 
nomeadamente:

i. medidas que assegurem a 
confidencialidade de dados sensíveis;

ii. medidas que assegurem um mercado 
livre de recolha e valorização;

iii. comprovativo de garantia nos termos 
do n.º 2 do artigo 12.º.

Or. en
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Alteração 234
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 16.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A

Identificação dos operadores económicos
Os Estados-Membros implementarão 
sistemas que garantam a obtenção de 
informações que permitam que as 
autoridades reguladoras, os produtores e 
os distribuidores identifiquem:
a) qualquer operador económico que lhes 
tenha fornecido um EEE;
b) qualquer operador económico a quem 
tenham fornecido um EEE.

Or. en

Justificação

É necessário que os Estados-Membros estabeleçam regras que permitam controlar 
comportamentos oportunistas para que a origem dos REEE seja identificada.

Alteração 235
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, poderão ser introduzidas
alterações para adaptar o n.º 6 do artigo 
16.º e os anexos ao progresso científico e 
técnico. Essas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
18.º.

A fim de ajustar as disposições da 
presente directiva ao progresso científico 
e técnico, a Comissão poderá adoptar, 
através de actos delegados, nos termos dos 
artigos 18.º-A, 18.º-B e 18.º-C, adaptações 
do n.º 6 do artigo 16.º e dos anexos.

Or. en
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Justificação

A presente alteração ajusta o denominado antigo "procedimento de comitologia" ao novo 
procedimento visado no artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Alteração 236
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.os 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração ajusta o denominado antigo "procedimento de comitologia" ao novo 
procedimento visado no artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Alteração 237
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Exercício da delegação
1. Os poderes de adoptar actos delegados 
a que se referem os artigos 7.º, 8.º, 10.º, 
16.º, 17.º e 20.º são conferidos à Comissão 
por um período indeterminado.
2. Assim que aprovar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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3. Os poderes para adoptar actos 
delegados são conferidos à Comissão sem 
prejuízo das condições estipuladas nos 
artigos 18.°-B e 18.°-C.

Or. en

Justificação

A presente alteração ajusta o denominado antigo "procedimento de comitologia" ao novo 
procedimento visado no artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Alteração 238
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-B
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 18.º poderá ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
envidará esforços para informar a outra 
instituição e a Comissão, dentro de um 
prazo razoável, antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação e os possíveis motivos da 
mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior nela fixada. A decisão de 
revogação não prejudica os actos 
delegados já em vigor. A decisão será 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.
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Or. en

Justificação

A presente alteração ajusta o denominado antigo "procedimento de comitologia" ao novo 
procedimento visado no artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Alteração 239
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 18 -C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-C

Objecções aos actos delegados
1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.
2. Se nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho tiverem formulado objecções ao 
acto delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data prevista nas suas 
disposições.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este último não entra em vigor. 
A instituição que formular objecções ao 
acto delegado expõe os motivos das 
mesmas.

Or. en

Justificação

A presente alteração ajusta o denominado antigo "procedimento de comitologia" ao novo 
procedimento ao abrigo do artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
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Alteração 240
Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 20.º – n.º 1 – parágrafo 2  

Texto da Comissão Alteração

Essas inspecções abrangerão, no mínimo, 
as exportações de REEE para fora da 
Comunidade, em conformidade com o 
regulamento relativo às transferências de 
resíduos, e as operações nas instalações de 
tratamento, em conformidade com a 
Directiva 2008/xx/CE relativa aos resíduos 
e o anexo II da presente directiva.

Essas inspecções abrangerão, no mínimo, 
as exportações de REEE para fora da 
Comunidade, em conformidade com o 
regulamento relativo às transferências de 
resíduos, e as operações nas instalações de 
tratamento, em conformidade com a 
Directiva 2008/xx/CE relativa aos resíduos 
e o anexo II da presente directiva. A fim de 
permitir uma abordagem harmonizada no 
que se refere aos requisitos de garantia 
financeira estipulados no artigo 12.º, a 
Comissão estabelece, o mais tardar 12 
meses após a entrada em vigor, os 
requisitos mínimos e o método de cálculo 
do nível destas garantias e define as 
directrizes que regem a sua inspecção e 
controlo. Estes requisitos devem, no 
mínimo, assegurar que:
a) a garantia resulte na internalização dos 
custos reais de fim de vida de um produto 
do produtor, tendo em conta as normas de 
tratamento e de reciclagem,
b) os custos associados à obrigação do 
produtor não recaiam nem recairão sobre 
outros intervenientes,
c) que a garantia se mantenha disponível 
no futuro e possa servir para responder a 
uma obrigação pendente de um produtor 
em matéria de reciclagem, em caso de 
insolvência.

Or. en

Justificação

A implementação e o cumprimento da responsabilidade individual do produtor, enquanto 
alavanca fundamental para a internalização dos custos de fim de vida e impulso para a 
concepção ecológica, beneficiaria com os critérios fixados pela Comissão que definem a 
forma de avaliação do nível das garantias financeiras, integrando as normas de reciclagem e 
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de tratamento e estabelecendo regras que permitam verificar essas mesmas garantias.

Alteração 241
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas inspecções abrangerão, no mínimo, 
as exportações de REEE para fora da 
Comunidade, em conformidade com o 
regulamento relativo às transferências de
resíduos, e as operações nas instalações de 
tratamento, em conformidade com a 
Directiva 2008/xx/CE relativa aos resíduos 
e o anexo II da presente directiva.

Essas inspecções abrangerão, no mínimo:

a) as exportações de REEE para fora da 
Comunidade, em conformidade com o 
regulamento relativo às transferências de 
resíduos, e as operações nas instalações de 
tratamento, em conformidade com a 
Directiva 2008/xx/CE relativa aos resíduos 
e o anexo II da presente directiva;
b) o cumprimento, por parte dos 
produtores, das suas obrigações 
financeiras, nos termos dos artigos 12.º e 
13.º da presente directiva.
c) o cumprimento, por parte dos sistemas 
individuais e colectivos, das suas 
obrigações, nos termos dos artigos 12.º e 
16.º (artigo novo) da presente directiva.

Or. en

Alteração 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 - parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A garantia financeira deve ser 
calculadas para assegurar a 
internalização dos custos reais de fim de 
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vida do produto de um produtor, como 
exigido no n.º 2 do artigo 12.º, tendo em 
conta as normas de tratamento e de 
reciclagem, previstas no artigo 8.º.

Or. en

Justificação

As características de reciclagem e de tratamento não foram ainda submetidas a um controlo 
rigoroso. Estas, contudo, têm repercussões no financiamento e nas garantias. É necessário 
estabelecer requisitos harmonizados em matéria de garantias financeiras que permitam 
controlar o cumprimento das obrigações das referidas garantias, a partir de agora possível 
graças ao registo previsto pelo artigo 16.º e exigido ao abrigo das acções de inspecção e 
controlo previstas pelo artigo 20.º. Se os custos de fim de vida forem internalizados, será 
mais barato colocar um produto no mercado que seja mais facilmente preparado para 
reutilização ou reciclagem do que um produto com custos de fim de vida elevados e que 
represente uma perda de recursos.

Alteração 243
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Poderão ser estabelecidas regras 
suplementares para as inspecções e o 
controlo.

3. Para assegurar o bom funcionamento 
das acções de inspecção e controlo, a 
Comissão poderá adoptar, através de 
actos delegados nos termos dos artigos 
18.º-A, 18.º-B e 18.º-C, regras 
suplementares para as inspecções e o 
controlo.

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a, 
são aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 18.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração ajusta o denominado antigo "procedimento de comitologia" ao novo 
procedimento ao abrigo do artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
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Europeia.

Alteração 244
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros estabelecem 
um registo nacional de instalações de 
recolha e de tratamento reconhecidas. 
Apenas as instalações cujos operadores 
cumprem os requisitos previstos no n.º 3 
do artigo 8.º são admitidas no registo 
nacional, previsto no presente artigo.  O 
conteúdo do registo é tornado público.

Or. en

Justificação

A criação de um registo nacional permitirá obter uma perspectiva das actividades de todas as 
instalações que efectuam operações de recolha, tratamento, valorização e reciclagem e 
reforçará a possibilidade de controlar as actividades de valorização.

Alteração 245
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Para preservar o seu estatuto de 
instalações de tratamento reconhecidas, 
os operadores das instalações apresentam 
um comprovativo anual do cumprimento 
dos requisitos da presente directiva e 
apresentarão relatórios em conformidade 
com os artigos 6.º e 7.º.

Or. en
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Justificação

A criação de um registo nacional permitirá obter uma perspectiva das actividades de todas as 
instalações que efectuam operações de recolha, tratamento, valorização e reciclagem e 
reforçará a possibilidade de controlar as actividades de valorização.

Alteração 246
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os operadores das instalações de 
recolha apresentam relatórios anualmente 
para permitir que as autoridades 
nacionais comparem o volume de REEE 
recolhidos com o volume de REEE que 
são efectivamente transferidos para 
instalações de valorização ou de 
reciclagem. Os REEE são transferidos 
exclusivamente para instalações de 
valorização e de tratamento reconhecidas.

Or. en

Justificação

A criação de um registo nacional permitirá obter uma perspectiva das actividades de todas as 
instalações que efectuam operações de recolha, tratamento, valorização e reciclagem e 
reforçará a possibilidade de controlar as actividades de valorização.

Alteração 247
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os operadores das instalações de 
recolha apresentam relatórios anualmente 
para permitir que as autoridades 
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nacionais comparem o volume de REEE 
recolhidos junto dos proprietários ou de 
instalações de recolha reconhecidas com 
o volume de REEE que são efectivamente 
valorizados, reciclados ou, nos termos do 
artigo 10.º, exportados.

Or. en

Justificação

A criação de um registo nacional permitirá obter uma perspectiva das actividades de todas as 
instalações que efectuam operações de recolha, tratamento, valorização e reciclagem e 
reforçará a possibilidade de controlar as actividades de valorização.

Alteração 248
Chris Davies

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. Os Estados-Membros assegurarão 
que os proprietários entreguem os seus 
REEE exclusivamente a instalações de 
recolha, valorização e/ou de reciclagem 
registadas e reconhecidas.

Or. en

Justificação

A criação de um registo nacional permitirá obter uma perspectiva das actividades de todas as 
instalações que efectuam operações de recolha, tratamento, valorização e reciclagem e 
reforçará a possibilidade de controlar as actividades de valorização.
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Alteração 249
Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 
7.º, 11.º, 14.º, 16.º, 19.º e 20.º e ao anexo I
até [18 meses após a data de publicação da 
presente directiva no Jornal Oficial da 
União Europeia]. Comunicarão de imediato 
à Comissão o texto das referidas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva. 

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 
7.º, 11.º, 14.º, 16.º, 19.º e 20.º e ao anexo I
até [18 meses após a data de publicação da 
presente directiva no Jornal Oficial da 
União Europeia]. Comunicarão de imediato 
à Comissão o texto das referidas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva. Os Estados-Membros 
porão em vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento ao 
n.º 2 do artigo 12.º da presente directiva, 
de modo a que cada produtor financie 
apenas as operações que se referem aos 
resíduos provenientes dos próprios 
produtos colocados no mercado após 13 
de Agosto de 2005 e que as garantias 
financeiras adequadas, exigidas no n.º 2 
do artigo 12.º da presente directiva, sejam 
asseguradas. 

Or. en

Justificação

Tendo em conta a falta de interesse manifestado pelo princípio da responsabilidade 
individual do produtor no cumprimento das obrigações financeiras, bem como pelas normas 
de reciclagem e de tratamento que visam estimular os desempenhos ambientais de fim de vida 
dos produtos, importa insistir nos artigos 8.º e 12.º, a fim de assegurar uma aplicação 
adequada dos seus princípios na legislação nacional.
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Alteração 250
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros porão em vigor 
as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento ao 
artigo 12.º da presente directiva, o mais 
tardar até [18 meses após a data de 
publicação da presente directiva no 
Jornal Oficial da União Europeia], de 
modo a que as garantias financeiras 
adequadas, exigidas no n.º 2 do artigo 12.º 
da presente directiva, sejam asseguradas. 

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não estabelece é insuficiente para que se possa aplicar o princípio 
da responsabilidade individual do produtor. Daí que, neste caso, seja importante incluir uma 
referência ao artigo 12.º da directiva, que prevê que o financiamento da recolha de REEE 
provenientes de particulares seja assegurado pelos produtores. O princípio da 
responsabilidade individual do produtor visa promover a concepção ecológica através de 
incentivos destinados aos produtores.

Alteração 251
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Além dos reexames previstos nos 
artigos 2.º e 7.º da presente directiva, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo de cinco 
anos após a sua entrada em vigor, um 
relatório com base na experiência 
decorrente da aplicação da referida 
directiva. Quando adequado, o relatório é 
acompanhado de propostas de alteração 
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da directiva.

Or. de

Justificação

O objectivo consiste em submeter a directiva e a sua aplicação a uma análise mais alargada, 
que ultrapassa os reexames específicos do seu âmbito de aplicação e dos objectivos de 
recolha.

Alteração 252
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Directiva 2002/96/CE, com a 
redacção que lhe foi dada pelas directivas 
enumeradas na parte A do anexo V, é 
revogada com efeitos a partir do dia 
seguinte à data mencionada no artigo 21.º, 
sem prejuízo das obrigações dos Estados-
Membros relativas aos prazos de 
transposição para o direito nacional e de 
aplicação da directiva, indicados na parte B 
do anexo V.

1. A Directiva 2002/96/CE, com a 
redacção que lhe foi dada pelas directivas 
enumeradas na parte A do anexo V, é 
revogada com efeitos a partir do dia 
seguinte à data mencionada no artigo 21.º, 
à excepção do n.º 5 do artigo 5.º, que é  
revogado em [...*], sem prejuízo das 
obrigações dos Estados-Membros relativas 
aos prazos de transposição para o direito 
nacional e de aplicação da directiva, 
indicados na parte B do anexo V.

___________
*inserir a data a partir da qual se aplicam as 
novas obrigações decorrentes da recolha separada, 
previstas na presente directiva

Or. en

Justificação

É necessário manter as obrigações mínimas existentes que regulamentam a recolha separada 
até que as novas obrigações entrem em vigor. Caso contrário, os Estados-Membros que não 
cumpriram estas obrigações no passado passam a ser beneficiados.
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Alteração 253
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo I – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos mínimos de controlo para as 
transferências de REEE

Requisitos mínimos para as transferências 
de EEE usados

Or. en

Justificação

É necessário controlar todas as transferências de EEE usados, não apenas aqueles que são 
"susceptíveis" de serem REEE.

Alteração 254
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) cópias da factura e do contrato referentes 
à venda e/ou transferência de propriedade 
dos equipamentos eléctricos e electrónicos 
que indiquem que os equipamentos se 
destinam a reutilização directa e estão 
plenamente funcionais;

a) cópias da factura e do contrato referentes 
à venda e/ou transferência de propriedade 
dos equipamentos eléctricos e electrónicos 
que indiquem que os equipamentos se 
destinam a reutilização e são: 

–) plenamente funcionais, 

–) destinados à reparação,

–) destinados à renovação ou são 
transferidos para análise de falhas e 
investigações associadas à garantia de 
qualidade necessárias no âmbito das 
actividades de vigilância após a colocação 
no mercado. 

Or. en
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Justificação

O desenvolvimento de uma economia verde depende da promoção da reparação e da 
reutilização dos EEE. Por conseguinte, convém dispor de um sistema de regulamentos que 
promova e contribua para a reparação e a reutilização de EEE usados. A reutilização como 
forma de minimizar as quantidades de resíduos representa um aspecto fundamental no 
âmbito dos REEE.

Alteração 255
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) comprovativo da avaliação ou do 
ensaio, sob a forma de cópia dos registos 
(certificado do ensaio, prova de 
funcionalidade), para cada produto da 
remessa e um protocolo que contenha 
todas as informações dos registos, como 
previsto no ponto 2; 

Suprimido

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de uma economia verde depende da promoção da reparação e da 
reutilização dos EEE. Por conseguinte, convém dispor de um sistema de regulamentos que 
promova e contribua para a reparação e a reutilização de EEE usados. A reutilização como 
forma de minimizar as quantidades de resíduos representa um aspecto fundamental no 
âmbito dos REEE.

Alteração 256
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

c) declaração do detentor que organiza o 
transporte dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos especificando que nenhum 

Suprimido
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dos materiais ou equipamentos constantes 
da remessa é “resíduo” na acepção do
n.° 1 do artigo 3.° da Directiva 
2008/xx/CE relativa aos resíduos, e

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de uma economia verde depende da promoção da reparação e da 
reutilização dos EEE. Por conseguinte, convém dispor de um sistema de regulamentos que 
promova e contribua para a reparação e a reutilização de EEE usados. A reutilização como 
forma de minimizar as quantidades de resíduos representa um aspecto fundamental no 
âmbito dos REEE.

Alteração 257
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo II – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) embalagens para proteger 
adequadamente os produtos transferidos 
contra eventuais danos durante o 
transporte, a carga ou a descarga.

d) embalagens e um empilhamento 
apropriado da carga para proteger 
adequadamente os produtos transferidos 
contra eventuais danos durante o 
transporte, a carga ou a descarga.

Or. en

Justificação

Muitas vezes, é possível distinguir EEE usados dos REEE graças a um empilhamento 
adequado da carga durante o transporte.
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Alteração 258
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo I - n.º 2 - Etapa 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A funcionalidade deve ser testada e as 
substâncias perigosas devem ser objecto de 
avaliação. Os ensaios a realizar são função 
do tipo de equipamento eléctrico ou 
electrónico. Para a maioria dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
usados, é suficiente o ensaio das funções 
essenciais.

a) A funcionalidade será testada e as 
substâncias perigosas serão objecto de 
avaliação. Os ensaios a realizar são função 
do tipo de equipamento eléctrico ou 
electrónico. Para a maioria dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
usados, é suficiente o ensaio das funções 
essenciais.

Or. en

Justificação

Estes requisitos devem ser juridicamente vinculativos.

Alteração 259
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo I - n.º 2 - Etapa 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os resultados das avaliações e dos 
ensaios devem ser registados.

b) Os resultados das avaliações e dos 
ensaios serão registados.

Or. en

Justificação

Este requisito deve ser juridicamente vinculativo.
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Alteração 260
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo I - n.º 2 - Etapa 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O registo deve ser fixado de forma 
segura mas não permanente no próprio 
equipamento eléctrico ou electrónico (caso 
não esteja embalado) ou na embalagem, de 
modo a poder ser lido sem desembalar o 
equipamento.

a) O registo será fixado de forma segura 
mas não permanente no próprio 
equipamento eléctrico ou electrónico (caso 
não esteja embalado) ou na embalagem, de 
modo a poder ser lido sem desembalar o 
equipamento.

Or. en

Justificação

Este requisito deve ser juridicamente vinculativo.

Alteração 261
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo I - n.º 2 - Etapa 2 - alínea b) - travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Nome do produto (nome do 
equipamento, de acordo com o anexo II, e 
categoria, de acordo com anexo I da 
Directiva 20xx/xx/CE (RSP));

– Nome do produto (nome do 
equipamento, de acordo com o anexo IB, e 
categoria, de acordo com anexo IA);

Or. en

Justificação

Trata-se de uma correcção da alteração 39, apresentada pelo relator, que transcreve uma 
referência que, devido à alteração da designação de RSP para REEE, surge como incorrecta. 
É necessário mencionar o âmbito de aplicação da directiva na presente directiva e não na 
directiva RSP. Sugere-se igualmente uma lista indicativa de EEE nesta directiva ( anexo IB), 
que deve constituir a referência para o nome no contexto da presente directiva, enquanto o 
anexo IA apresenta as categorias.
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Alteração 262
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além do documento exigido no ponto
1, cada carga (p. ex., contentor ou camião 
utilizado na transferência) de equipamentos 
eléctricos e electrónicos usados deve vir
acompanhada do seguinte:

Para além dos documentos exigidos nos 
pontos 1 e 2, cada carga (p. ex., contentor 
ou camião utilizado na transferência) de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
usados será acompanhada do seguinte:

Or. en

Justificação

A carga necessita de ser acompanhada dos documentos referidos nos pontos 1 e 2 
(comprovativos de ensaio) para que se possa determinar se o equipamento em questão é 
reutilizável ou um resíduo. 

Alteração 263
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na ausência da documentação exigida 
nos pontos 1 e 3 e de embalagem, as 
autoridades dos Estados-Membros 
presumirão que os produtos são REEE 
perigosos e que a carga é objecto de uma 
transferência ilegal. Nestas circunstâncias, 
as autoridades competentes serão 
informadas e a carga será tratada em 
conformidade com os artigos 24.° e 25.° do 
regulamento relativo às transferências de 
resíduos. Na maioria de casos, os 
responsáveis pela transferência terão de 
voltar a transportar os resíduos para o 
país de origem da transferência a 
expensas suas, sendo passíveis de sanção 
penal. Nos Estados-Membros em que 

4. Na ausência da documentação exigida 
nos pontos 1, 2 e 3 e de embalagem ou de 
um empilhamento adequado da carga, 
que o detentor do equipamento a 
transferir deve apresentar, as autoridades 
dos Estados-Membros presumirão que os 
produtos são REEE perigosos e que a carga 
é objecto de uma transferência ilegal. 
Nestas circunstâncias, as autoridades 
competentes serão informadas e a carga 
será tratada em conformidade com os 
artigos 24.º e 25.º do regulamento relativo 
às transferências de resíduos.
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incumbe às autoridades nacionais provar 
que os produtos são REEE e não 
equipamentos eléctricos e electrónicos, a 
falta de documentação adequada e de 
embalagem pode originar atrasos 
significativos no transporte dos resíduos 
enquanto se procede às necessárias 
investigações para determinar o estatuto 
dos produtos transferidos.

Or. en

Justificação

A documentação deve incluir os três pontos. Além disso, é necessário assegurar o 
embalamento e o empilhamento adequados. Na ausência de um destes processos, 
presumir-se-á que se trata de uma transferência de resíduos. 

Trata-se de uma clarificação que visa esclarecer que o ónus da prova incumbe ao detentor do 
equipamento. 

As disposições pertinentes estão todas incluídas nos artigos 24.º e 25.º.

Alteração 264
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Anexo IA (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IA
Categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pela presente 
directiva
1. Grandes electrodomésticos
2. Pequenos electrodomésticos
3. Equipamento informático e de 
telecomunicações
4. Equipamento de consumo
5. Equipamento de iluminação
6. Ferramentas eléctricas e electrónicas 
(com excepção de ferramentas industriais 
fixas de grande dimensão)
7. Brinquedos e equipamento de desporto 
e lazer
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8. Aparelhos médicos (com excepção de 
todos os produtos implantados e 
infectados)
9. Instrumentos de monitorização
10. Distribuidores automáticos

Or. en

Justificação

A listagem das categorias abrangidas pela legislação é necessária para esclarecer o âmbito 
da directiva. Se a lista fosse suprimida, o âmbito tornar-se-ia ainda menos claro do que é 
actualmente. Todo o trabalho de interpretação efectuado pelo Comité de Adaptação Técnica 
desde a aprovação da directiva tornar-se-ia redundante e, por conseguinte, criaria 
insegurança jurídica e espaço para comportamentos oportunistas.

Alteração 265
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Anexo IA (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IA
 Categorias de equipamentos nos termos 
do artigo 11.º
1. Aparelhos de arrefecimento e 
radiadores
2. Ecrãs e monitores
3. Lâmpadas e luminárias
4. Grandes aparelhos, com excepção de 
aparelhos de arrefecimento, radiadores, 
ecrãs, monitores e lâmpadas
Grandes aparelhos são todos os aparelhos 
que, em princípio, não são passíveis de 
transferência ou se destinam a 
permanecer no local de utilização durante 
todo o seu período de vida útil;
5. Pequenos aparelhos, com excepção de 
aparelhos de arrefecimento, radiadores, 
ecrãs, monitores e lâmpadas 
Pequenos aparelhos são todos os 
aparelhos que, em princípio, são passíveis 
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de transferência e não se destinam a 
permanecer no local de utilização durante 
todo o seu período de vida útil.

Or. en

Justificação

O sistema simplificado de cinco categorias proposto pelo relator é acolhido com agrado, mas 
as luminárias devem ser especificadas na terceira categoria.

Alteração 266
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo IA (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IA
 Categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pela presente 
directiva
1. Aparelhos de arrefecimento e 
radiadores
2. Ecrãs e monitores
3. Lâmpadas
4. Todos os grandes aparelhos que não 
são abrangidos pelas categorias 1, 2, 3 e 
6. Grandes aparelhos são todos os 
aparelhos que não passíveis de serem 
transportados por uma pessoa.
5. Todos os pequenos aparelhos que não 
são abrangidos pelas categorias 1, 2, 3 e 
6. Grandes aparelhos são todos os 
aparelhos passíveis de serem facilmente 
transportados por uma pessoa.
6. Aparelhos de tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC)

Or. de

Justificação

Uma abordagem baseada em cinco categorias constituiria um sério entrave ao 
desenvolvimento da concepção ecológica no âmbito das TIC. A criação de uma categoria 
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separada para os equipamentos informáticos e de telecomunicações assegurará que os 
progressos efectuados no domínio da concepção ecológica não serão desvalorizados por uma 
categorização indiscriminada dos produtos em causa, quando são equiparados, por exemplo, 
a chaleiras e brinquedos.

Alteração 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo IA (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IA
  Categorias de equipamentos nos termos 
do artigo 11.º
1. Aparelhos de arrefecimento e 
radiadores
2. Ecrãs e monitores separados
3. Lâmpadas
4. Grandes aparelhos, com excepção de 
aparelhos de arrefecimento e radiadores, 
ecrãs e monitores e lâmpadas. Grandes 
aparelhos são todos os aparelhos que, em 
princípio, não são passíveis de 
transferência ou se destinam a 
permanecer no local de utilização durante 
todo o seu período de vida útil.
5. Pequenos aparelhos, com excepção de 
aparelhos de arrefecimento e radiadores, 
ecrãs e monitores e lâmpadas e 
equipamento informático e de 
telecomunicações. Pequenos aparelhos 
são todos os aparelhos que, em princípio, 
são passíveis de transferência e não se 
destinam a permanecer no local de 
utilização durante todo o seu período de 
vida útil.
6. Pequenos equipamentos informáticos e 
de telecomunicações

Or. en
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Justificação

As seis categorias reflectem já as actuais práticas de recolha em vigor nos Estados-Membros 
e, mediante esta redução, permitem também uma menor carga administrativa. O 
agrupamento dos tipos de aparelhos reflecte as considerações ambientais e visa explorar ao 
máximo o potencial de reutilização, de reciclagem e de valorização dos diferentes tipos de 
equipamento.

Alteração 268
Chris Davies

Proposta de directiva
Anexo I-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IB

  Categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pela presente 
directiva
1. Equipamento para refrigeração
2. Equipamento de visualização
3. Equipamento de iluminação
4. Equipamentos grandes
5. Equipamentos pequenos
6. Equipamentos TIC

Or. en

Justificação

A criação de uma categoria separada para as TIC promoverá a concepção de equipamentos 
que possam ser reciclados mais facilmente.
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Alteração 269
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva
Anexo I-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IB
Lista não exaustiva de exemplos de 
equipamentos abrangidos pelas categorias 
constantes do Anexo-I-A
1. Aparelhos de arrefecimento e 
radiadores
- Frigoríficos
- Congeladores
- Aparelhos para distribuição/venda 
automática de produtos frios
- Aparelhos de ar condicionado
- Radiadores a óleo e outros dispositivos 
de permuta de calor, que contêm outros 
meios de transferência térmica que não a 
água (como bombas de calor e 
desumidificadores)
2. Ecrãs e monitores
- Ecrãs
- Aparelhos de televisão
- Molduras digitais
- Monitores
- Computadores portáteis "laptop"
- Computadores portáteis "laptop"
3. Equipamento de iluminação
a) lâmpadas do tipo 

 lâmpadas de descarga de gás:
- lâmpadas de descarga de baixa pressão: 
fluorescentes (compactas, lineares e não 
lineares) e não fluorescentes (de sódio de 
baixa pressão, a vapor de mercúrio de 
baixa pressão);
- lâmpadas de descarga de alta 
intensidade: de sódio de alta pressão, de 
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halogeneto metálico, de  vapor de 
mercúrio de alta pressão, de xénon;

 lâmpadas para fins especiais;
 lâmpadas LED de retromontagem 

(com casquilhos adequados para 
substituição de lâmpadas);

b) luminárias: um aparelho que distribui, 
filtra ou transforma a luz emitida por uma 
ou mais fontes luminosas eléctricas, 
incluindo todas as peças necessárias para 
o apoio, fixação e protecção das fontes 
luminosas, mas não incluindo as fontes 
luminosas propriamente ditas e também, 
quando necessários, os circuitos 
auxiliares, bem como as peças que 
permitem a ligação à fonte de 
alimentação.

4. Grandes aparelhos
- Aparelhos de grandes dimensões 
utilizados para cozinhar ou transformar 
os alimentos (como fornos, fogões, fornos 
microondas, máquinas de café 
encastradas) 
- Exaustores
- Grandes aparelhos de limpeza (como 
máquinas de lavar roupa, secadores de 
roupa, máquinas de lavar loiça)
- Grandes aparelhos de aquecimento 
(como grandes ventoinhas de ar quente, 
lareiras eléctricas, sistemas de 
aquecimento em mármore e pedras 
naturais, sistemas de aquecimento de 
piscinas e outros aparelhos de grandes 
dimensões para aquecimento de casas, 
camas e mobiliário para sentar)
- Grandes aparelhos para o cuidado do 
corpo (como solários, saunas, cadeiras de 
massagens)
- Grandes equipamentos informáticos e de 
telecomunicações (como 
macrocomputadores (mainframes), 
servidores, instalações e equipamentos de 
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rede fixas, impressoras, copiadoras, 
postos telefónicos públicos)
- Grandes equipamentos de desporto e 
lazer (como equipamentos desportivos 
com componentes eléctricos ou 
electrónicos, caça-níqueis (slot 
machines))

- Grandes instrumentos e máquinas 
industriais eléctricos e electrónicos
- Grandes equipamentos para a produção 
e o transporte de electricidade (como 
geradores, transformadores, fontes de 
alimentação ininterruptas (USV), 
inversores)
- Grandes equipamentos médicos 
- Grandes instrumentos de monitorização 
e controlo
- Grandes instrumentos e equipamentos 
de medição (como balanças, máquinas 
estacionárias de medição)
- Aparelhos para distribuição ou venda 
automática de produtos e para prestação 
automática de serviços simples 
(distribuidores automáticos, caixas 
automáticas, aparelhos para a 
recuperação de vasilhame, cabines de 
fotografia)
5. Pequenos aparelhos
- Aparelhos de pequenas dimensões 
utilizados para cozinhar ou transformar 
os alimentos (como torradeiras, placas de 
fogão, facas, aquecedores eléctricos de 
água, de imersão, máquinas de cortar)
- Pequenos aparelhos de limpeza (como 
aspiradores, ferros de engomar, etc.)
- Ventiladores, purificadores do ar
- Pequenos aparelhos de aquecimento 
(como cobertores eléctricos)
- Relógios, relógios de pulso e outros 
dispositivos para medir o tempo
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- Pequenos aparelhos para o cuidado do 
corpo (como máquinas de barbear, 
escovas de dentes, secadores de cabelo, 
aparelhos de massagem)
- Pequenos equipamentos informáticos e 
de telecomunicações (como computadores 
pessoais, impressoras, calculadoras de 
bolso, telefone, telemóveis, 
encaminhadores (routers), equipamentos 
de radiocomunicações, Babyphones, 
projectores vídeo (Beamers))
- Câmaras
- Electrónica de consumo (como 
receptores de rádio, amplificadores áudio, 
auto-rádios, leitores de DVD)
- Instrumentos e equipamentos musicais 
(como amplificadores, terminais, mesas 
de mistura, microfones)
- Brinquedos (como caminhos-de-ferro, 
aeromodelos, etc.)
- Pequenos equipamentos de desporto 
(como computadores para ciclismo, 
mergulho, corrida, remo, etc.)
- Pequenos equipamentos de lazer (como 
jogos de vídeo, equipamento de pesca e 
golfe, etc.)
- Ferramentas eléctricas e electrónicas, 
incluindo ferramentas de jardinagem 
(como berbequins, serras, bombas, 
máquinas de cortar relva)
- Pequenos aparelhos para a produção e o 
transporte de electricidade (como 
geradores, carregadores, unidades de 
alimentação ininterrupta de corrente 
(UPS), conversores eléctricos)
- Pequenos equipamentos médicos, 
incluindo equipamentos veterinários
- Pequenos instrumentos de 
monitorização e controlo (como detectores 
de fumo, reguladores de aquecimento, 
termóstatos, detectores de movimentos, 
equipamentos e produtos de 
monitorização, dispositivos de 
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manipulação e controlo à distância)
- Pequenos instrumentos de medição 
(como balanças, dispositivos indicadores, 
telémetros, termómetros)
- Pequenos aparelhos para distribuição ou 
venda automática de produtos

Or. en

Justificação

Esta alteração refere-se apenas à categoria 3.

Alteração 270
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Anexo I-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IB
Categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pela presente 
directiva
1. Equipamento para refrigeração
2. Equipamento de visualização
3. Equipamento de iluminação
4. Equipamentos grandes
5. Equipamentos pequenos
6. Equipamentos TIC

Or. en

Justificação

Um leque de cinco categorias constituiria um entrave à concepção ecológica de TIC e 
contradiz o princípio da responsabilidade individual do produtor. As vantagens de uma 
concepção ecológica das TIC seriam diluídas se as mesmas fossem misturadas com produtos 
como torradeiras, brinquedos e aspiradores. É essencial estabelecer uma categoria separada 
para os equipamentos TIC, como forma de promover a concepção ecológica dos produtos.
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Alteração 271
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo I-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IB
Lista não exaustiva de exemplos de 

equipamentos abrangidos pelas categorias 
constantes do Anexo IA

1. Aparelhos de arrefecimento e 
radiadores
- Frigoríficos
- Congeladores
- Aparelhos para distribuição/venda 
automática de produtos frios
- Aparelhos de ar condicionado
- Radiadores a óleo e outros dispositivos 
de permuta de calor, que contêm outros 
meios de transferência térmica que não a 
água (como bombas de calor e 
desumidificadores)
2. Ecrãs e monitores
- Ecrãs
- Aparelhos de televisão
- Molduras digitais
- Monitores
3. Lâmpadas
- Lâmpadas fluorescentes clássicas
- Lâmpadas fluorescentes compactas
- Lâmpadas de descarga de alta 
intensidade, incluindo lâmpadas de sódio 
sob pressão e lâmpadas de halogeneto 
metálico
- Lâmpadas de sódio de baixa pressão
- Lâmpadas LED
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4. Grandes aparelhos
- Aparelhos de grandes dimensões 
utilizados para cozinhar ou transformar 
os alimentos (como fornos, fogões, fornos 
microondas, máquinas de café 
encastradas) 
- Exaustores
- Grandes aparelhos de limpeza (como 
máquinas de lavar roupa, secadores de 
roupa, máquinas de lavar loiça)
- Grandes aparelhos de aquecimento 
(como grandes ventoinhas de ar quente, 
lareiras eléctricas, sistemas de 
aquecimento em mármore e pedras 
naturais, sistemas de aquecimento de 
piscinas e outros aparelhos de grandes 
dimensões para aquecimento de casas, 
camas e mobiliário para sentar)

- Grandes aparelhos para o cuidado do 
corpo (como solários, saunas, cadeiras de 
massagens)
- Grandes equipamentos de desporto e 
lazer (como equipamentos desportivos 
com componentes eléctricos ou 
electrónicos, caça-níqueis (slot 
machines))
- Grandes equipamentos de iluminação e 
outros equipamentos destinados a 
difundir ou controlar a luz
- Grandes instrumentos e máquinas 
industriais eléctricos e electrónicos 

- Grandes equipamentos para a produção 
e o transporte de electricidade (como 
geradores, transformadores, fontes de 
alimentação ininterruptas (USV), 
inversores)
- Grandes equipamentos médicos 

- Grandes instrumentos de monitorização 
e controlo

- Grandes instrumentos e equipamentos 
de medição (como balanças, máquinas 
estacionárias de medição)
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- Aparelhos para distribuição ou venda 
automática de produtos e para prestação 
automática de serviços simples 
(distribuidores automáticos, caixas 
automáticas, aparelhos para a 
recuperação de vasilhame, cabines de 
fotografia)
5. Pequenos aparelhos
- Aparelhos de pequenas dimensões 
utilizados para cozinhar ou transformar 
os alimentos (como torradeiras, placas de 
fogão, facas, aquecedores eléctricos de 
água, de imersão, máquinas de cortar)
- Pequenos aparelhos de limpeza (como 
aspiradores, ferros de engomar, etc.)
- Ventiladores, purificadores do ar
- Pequenos aparelhos de aquecimento 
(como cobertores eléctricos)
- Relógios, relógios de pulso e outros 
dispositivos para medir o tempo
- Pequenos aparelhos para o cuidado do 
corpo (como máquinas de barbear, 
escovas de dentes, secadores de cabelo, 
aparelhos de massagem)
- Câmaras

- Electrónica de consumo (como 
receptores de rádio, amplificadores áudio, 
auto-rádios, leitores de DVD)
- Instrumentos e equipamentos musicais 
(como amplificadores, auscultadores e 
altifalantes, mesas de mistura, 
microfones)
- Pequenos equipamentos de iluminação e 
outros equipamentos destinados a 
difundir ou controlar a luz
- Brinquedos (como caminhos-de-ferro, 
aeromodelos, etc.)

- Pequenos equipamentos de desporto 
(como computadores para ciclismo, 
mergulho, corrida, remo, etc.)
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- Pequenos equipamentos de lazer (como 
jogos de vídeo, equipamento de pesca e 
golfe, etc.)
- Ferramentas eléctricas e electrónicas, 
incluindo ferramentas de jardinagem 
(como berbequins, serras, bombas, 
máquinas de cortar relva)
- Pequenos aparelhos para a produção e o 
transporte de electricidade (como 
geradores, carregadores, unidades de 
alimentação ininterrupta de corrente 
(UPS), conversores eléctricos)
- Pequenos equipamentos médicos, 
incluindo equipamentos veterinários

- Pequenos instrumentos de 
monitorização e controlo (como detectores
de fumo, reguladores de aquecimento, 
termóstatos, detectores de movimentos, 
equipamentos e produtos de 
monitorização, dispositivos de 
manipulação e controlo à distância)
- Pequenos instrumentos de medição 
(como balanças, dispositivos indicadores, 
telémetros, termómetros)
- Pequenos aparelhos para distribuição ou 
venda automática de produtos
6. Aparelhos de tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC)
- Computadores portáteis "laptop"
- Computadores portáteis "notebook"
- Grandes equipamentos informáticos e de 
telecomunicações (como 
macrocomputadores (mainframes), 
servidores, instalações e equipamentos de 
rede fixas, impressoras, copiadoras, 
postos telefónicos públicos)
- Pequenos equipamentos informáticos e 
de telecomunicações (como computadores 
pessoais, impressoras, calculadoras de 
bolso, telefone, telemóveis, 
encaminhadores (routers), equipamentos 
de radiocomunicações, Babyphones, 
projectores vídeo (Beamers))
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Or. de

Alteração 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposta de directiva
Anexo I-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IB
  Lista não exaustiva de exemplos de 
equipamentos abrangidos pelas categorias 
constantes do Anexo IA (novo)
1. Aparelhos de arrefecimento e 
radiadores
- Frigoríficos
- Congeladores
- Aparelhos para distribuição/venda 
automática de produtos frios
- Aparelhos de ar condicionado
- Radiadores a óleo e outros dispositivos 
de permuta de calor, que contêm outros 
meios de transferência térmica que não a 
água (como bombas de calor e 
desumidificadores)
2. Ecrãs e monitores separados 
- Ecrãs
- Aparelhos de televisão
- Molduras digitais
- Monitores
3. Lâmpadas
- Lâmpadas fluorescentes clássicas
- Lâmpadas fluorescentes compactas
- Lâmpadas de descarga de alta 
intensidade, incluindo lâmpadas de sódio 
sob pressão e lâmpadas de halogeneto 
metálico
- Lâmpadas de sódio de baixa pressão
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- Lâmpadas LED
4. Grandes aparelhos
- Aparelhos de grandes dimensões 
utilizados para cozinhar ou transformar 
os alimentos (como fornos, fogões, fornos 
microondas, máquinas de café 
encastradas) 
- Exaustores
- Grandes aparelhos de limpeza (como 
máquinas de lavar roupa, secadores de 
roupa, máquinas de lavar loiça)
- Grandes aparelhos de aquecimento 
(como grandes ventoinhas de ar quente, 
lareiras eléctricas, sistemas de 
aquecimento em mármore e pedras 
naturais, sistemas de aquecimento de 
piscinas e outros aparelhos de grandes 
dimensões para aquecimento de casas, 
camas e mobiliário para sentar)
- Grandes aparelhos para o cuidado do 
corpo (como solários, saunas, cadeiras de 
massagens)
- Grandes equipamentos informáticos e de 
telecomunicações (como 
macrocomputadores (mainframes), 
servidores, instalações e equipamentos de 
rede fixas, impressoras, copiadoras, 
postos telefónicos públicos)
- Grandes equipamentos de desporto e 
lazer (como equipamentos desportivos 
com componentes eléctricos ou 
electrónicos, caça-níqueis (slot 
machines))
- Grandes equipamentos de iluminação e 
outros equipamentos destinados a 
difundir ou controlar a luz
- Grandes instrumentos e máquinas 
industriais eléctricos e electrónicos
- Grandes equipamentos para a produção 
e o transporte de electricidade (como 
geradores, transformadores, fontes de 
alimentação ininterruptas (USV), 
inversores)
- Grandes equipamentos médicos 
- Grandes instrumentos de monitorização 
e controlo
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- Grandes instrumentos e equipamentos 
de medição (como balanças, máquinas 
estacionárias de medição)
- Aparelhos para distribuição ou venda 
automática de produtos e para prestação 
automática de serviços simples 
(distribuidores automáticos, caixas 
automáticas, aparelhos para a 
recuperação de vasilhame, cabines de 
fotografia)
5. Pequenos aparelhos
- Aparelhos de pequenas dimensões 
utilizados para cozinhar ou transformar 
os alimentos (como torradeiras, placas de 
fogão, facas, aquecedores eléctricos de 
água, de imersão, máquinas de cortar)
- Pequenos aparelhos de limpeza (como 
aspiradores, ferros de engomar, etc.)
- Ventiladores, purificadores do ar
- Pequenos aparelhos de aquecimento 
(como cobertores eléctricos)
- Relógios, relógios de pulso e outros 
dispositivos para medir o tempo
- Pequenos aparelhos para o cuidado do 
corpo (como máquinas de barbear, 
escovas de dentes, secadores de cabelo, 
aparelhos de massagem)
- Câmaras
- Electrónica de consumo (como 
receptores de rádio, amplificadores áudio, 
auto-rádios, leitores de DVD)
- Instrumentos e equipamentos musicais 
(como amplificadores, terminais, mesas 
de mistura, microfones)
- Pequenos equipamentos de iluminação e 
outros equipamentos destinados a 
difundir ou controlar a luz
- Brinquedos (como caminhos-de-ferro, 
aeromodelos, etc.)
- Pequenos equipamentos de desporto 
(como computadores para ciclismo, 
mergulho, corrida, remo, etc.)
- Pequenos equipamentos de lazer (como 
jogos de vídeo, equipamento de pesca e 
golfe, etc.)
- Ferramentas eléctricas e electrónicas, 
incluindo ferramentas de jardinagem 
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(como berbequins, serras, bombas, 
máquinas de cortar relva)
- Pequenos aparelhos para a produção e o 
transporte de electricidade (como 
geradores, carregadores, unidades de 
alimentação ininterrupta de corrente 
(UPS), conversores eléctricos)
- Pequenos equipamentos médicos, 
incluindo equipamentos veterinários
- Pequenos instrumentos de 
monitorização e controlo (como detectores 
de fumo, reguladores de aquecimento, 
termóstatos, detectores de movimentos, 
equipamentos e produtos de 
monitorização, dispositivos de 
manipulação e controlo à distância)
- Pequenos instrumentos de medição 
(como balanças, dispositivos indicadores, 
telémetros, termómetros)
- Pequenos aparelhos para distribuição ou 
venda automática de produtos
6. Pequenos equipamentos informáticos e 
de telecomunicações
- Computadores portáteis "laptop"
- Computadores portáteis "notebook"
- Pequenos equipamentos informáticos e 
de telecomunicações (como computadores 
pessoais, impressoras, calculadoras de 
bolso, telefone, telemóveis, 
encaminhadores (routers), equipamentos 
de radiocomunicações, Babyphones, 
projectores vídeo (Beamers)).

Or. en

Justificação

Uma lista não exaustiva de exemplos facilitará o agrupamento nas seis categorias constantes 
do Anexo IA e contribuirá para a clareza do sistema, o que também facilitará uma aplicação 
harmonizada da directiva.



AM\809098PT.doc 83/83 PE439.905v01-00

PT

Alteração 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 1 – travessão 12

Texto da Comissão Alteração

- cabos eléctricos para exterior, Suprimido

Or. de

Justificação

A disposição no anexo II da proposta de eliminação separada e tratamento selectivo de cabos 
eléctricos para exterior não é exequível nem necessária para assegurar o nível de protecção 
ambiental desejado.


