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Alteração 17
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de
DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

de de

que altera a Diretiva 2006/66/CE, relativa a 
pilhas e acumuladores e respetivos 
resíduos, no que respeita à colocação no 
mercado de pilhas e acumuladores portáteis 
que contenham cádmio, destinados à 
utilização em ferramentas elétricas sem 
fios

que altera a Diretiva 2006/66/CE, relativa a 
pilhas e acumuladores e respetivos 
resíduos, no que respeita à colocação no 
mercado de pilhas e acumuladores portáteis 
que contenham cádmio, destinados à 
utilização em ferramentas elétricas sem 
fios, de pilhas-botão com baixo teor 
ponderal de mercúrio, bem como à 
possibilidade de remoção fácil de pilhas e 
acumuladores 

Or. en

Justificação

A revisão da diretiva foi motivada pela obrigação jurídica de rever a isenção relativa aos 
acumuladores com cádmio, utilizados em ferramentas elétricas sem fios, até setembro de 
2010. Esta situação permite igualmente pôr termo à isenção de pilhas-botão com um teor 
ponderal de mercúrio não superior a 2%, que, de acordo com um estudo da Comissão, se 
revelou claramente melhor em termos de benefícios ambientais, com impactos económicos 
adversos muito limitados. As disposições relativas à remoção devem ser igualmente 
clarificadas.

Alteração 18
Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2015, com o fim de 
permitir à indústria adaptar-se melhor às 
tecnologias pertinentes.

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2013, com o fim de 
permitir à indústria adaptar-se melhor às 
tecnologias pertinentes.

Or. en

Justificação

O cádmio é altamente perigoso para o ambiente e tóxico para os seres humanos. Está 
classificado no regulamento REACH como substância que suscita sérias preocupações. A 
indústria teve muitos anos para ponderar a eliminação progressiva de pilhas NiCd, uma vez 
que existem alternativas que funcionam bem. A isenção relativa às pilhas NiCd constante da 
Diretiva 2006/66/CE deve, por conseguinte, ser suprimida o mais brevemente possível.

Alteração 19
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2015, com o fim de 
permitir à indústria adaptar-se melhor às 
tecnologias pertinentes.

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização não deve aplicar-se após 30 de 
junho de 2014.

Or. en

Justificação

A substituição do cádmio sempre que haja alternativas disponíveis encontra-se estabelecida 
na política comunitária desde 1988, sendo aplicada há muitos anos na legislação relativa aos 
veículos em fim de vida e aos equipamentos elétricos e eletrónicos (RSP). Aquando da 
primeira leitura da Diretiva «Pilhas», em 2004, o Parlamento Europeu não aprovou uma 
isenção relativa ao cádmio em ferramentas elétricas. As alternativas ao cádmio em 
ferramentas eletrónicas sem fios estão amplamente disponíveis há vários anos. Não é
necessário conceder mais tempo à indústria para que esta «se adapte».
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Alteração 20
Romana Jordan

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2015, com o fim de 
permitir à indústria adaptar-se melhor às 
tecnologias pertinentes.

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2018, com o fim de 
permitir à indústria adaptar-se melhor às 
tecnologias pertinentes.

Or. sl

Alteração 21
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2015, com o fim de 
permitir à indústria adaptar-se melhor às 
tecnologias pertinentes.

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2018, com o fim de 
permitir aos produtores, à indústria da 
reciclagem e aos consumidores em causa 
adaptarem-se às tecnologias alternativas
pertinentes em todas as regiões da União, 
de modo uniforme.

Or. fr

Justificação

Uma vez que a utilização de pilhas NiCd não é, em si, perigosa, deve ser previsto um período 
de transição suficientemente longo, a fim de permitir que as pessoas envolvidas no setor se 
adaptem.

Alteração 22
Miroslav Ouzký
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Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2015, com o fim de 
permitir à indústria adaptar-se melhor às
tecnologias pertinentes.

(4) A isenção vigente em relação àquela 
utilização deve continuar a aplicar-se até 
31 de dezembro de 2018, com o fim de 
permitir aos produtores, à indústria da 
reciclagem e aos consumidores ao longo 
de toda a cadeia de valor adaptarem-se
melhor às tecnologias alternativas
pertinentes em todas as regiões da União, 
de modo uniforme.

Or. en

Justificação

A ausência de um risco declarado quanto à utilização de pilhas NiCd em ferramentas 
elétricas sem fios permite um período de transição mais longo para que o setor se adapte às 
alterações tecnológicas. O impacto a nível dos custos para o consumidor será significativo, 
em virtude da remoção antecipada de alternativas de baixo custo da gama de ferramentas 
elétricas sem fios. Segundo a indústria, o impacto diferencial a nível dos custos no que se 
refere a 1 milhão de unidades representaria mais de 50 milhões de euros, a suportar pelo 
consumidor.

Alteração 23
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A definição de «colocação no 
mercado» deve ser harmonizada com a 
definição utilizada na Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa 
à restrição do uso de determinadas 
substâncias perigosas em equipamentos 
elétricos e eletrónicos.

Or. en
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Justificação

A utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 
(por exemplo, ferramentas elétricas com fios) é abrangida pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva RSP, ao passo que a sua utilização em pilhas e acumuladores para equipamentos 
elétricos e eletrónicos (por exemplo, ferramentas elétricas sem fios) é abrangida pela 
Diretiva «Pilhas». Atualmente, estas diretivas contêm definições diferentes de «colocação no 
mercado». É mais adequado harmonizar as definições, tendo igualmente em conta a 
alteração de 2008 do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva «Pilhas».

Alteração 24
Miroslav Ouzký

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os requisitos e o modelo de registo 
dos produtores deverão ser coerentes com 
os requisitos e o modelo de registo 
estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3, e no 
anexo X, parte A, da Diretiva 2012/19/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
4 de julho de 2012, relativa aos resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE).
Os requisitos e o modelo de registo dos 
produtores deverão permanecer coerentes 
com os requisitos e o modelo de registo 
dos produtores adotados pela Decisão da 
Comissão de 5 de agosto de 2009 –
(2009/603/CE) – que estabelece requisitos 
para o registo dos produtores de pilhas e 
acumuladores, em conformidade com a 
Diretiva 2006/66/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.
________________

1 JO L 197 de 24.7.2012, p. 38.

Or. en

Justificação

Os requisitos de registo para as pilhas foram adotados mediante uma Decisão da Comissão 
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de agosto de 2009 (2009/603/CE). Na UE, existem sistemas de registo não só para pilhas 
incorporadas em equipamentos mas também para pilhas vendidas individualmente. Os 
requisitos constantes da Decisão 2009/603/CE da Comissão devem igualmente continuar a 
ser aplicáveis.

Alteração 25
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os requisitos e o modelo de registo 
dos produtores devem, quando 
apropriado, ser coerentes com o 
artigo 16.º, n.º 3, e com o anexo X, parte 
A, da Diretiva 2012/19/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativa aos 
resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos.

Or. sl

Justificação

Uma vez que as pilhas e os acumuladores estão incorporados em equipamentos elétricos e 
eletrónicos, é apropriado que o processo de registo dos produtores siga o mesmo 
procedimento. Tal reduzirá o ónus administrativo para os produtores.

Alteração 26
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º -1 (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 3 – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Ao artigo 3.º é aditado o seguinte 
n.º 13-A:
«13-A "Disponibilização no mercado": 
qualquer oferta de uma pilha ou de um 
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acumulador para distribuição, consumo 
ou utilização no mercado da União no 
âmbito de uma atividade comercial, a 
título oneroso ou gratuito;»

Or. en

Justificação

A Diretiva «Pilhas» deve reger-se pelas mesmas definições que a Diretiva relativa à restrição 
do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (RSP), 
a fim de garantir uma abordagem coerente no que diz respeito às restrições relativas à 
colocação no mercado. Esta nova definição, bem como a definição revista de «colocação no 
mercado», seriam igualmente coerentes com a Diretiva 2008/103/CE, que clarificou o 
significado de «colocação no mercado» no artigo 6.º, mas não adaptou as definições em 
conformidade.

Alteração 27
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 1 –n.º -1-A (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 3 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

-1-A. No artigo 3.º, o n.º 14 passa a ter a 
seguinte redação:
«"Colocação no mercado", a primeira 
disponibilização de um EEE no mercado 
da União;»

Or. en

Justificação

A Diretiva Pilhas deve reger-se pelas mesmas definições que a Diretiva relativa à restrição 
do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (RSP), 
a fim de garantir uma abordagem coerente no que diz respeito às restrições relativas à 
colocação no mercado. Esta definição revista seria igualmente coerente com a Diretiva 
2008/103/CE, que clarificou o significado de «colocação no mercado» no artigo 6.º, mas não 
adaptou a(s) definição(ões) em conformidade.
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Alteração 28
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º -1-B (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-1-B. No artigo 4.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. A proibição prevista na alínea a) do 
n.º 1 não é aplicável às pilhas-botão com 
um teor ponderal de mercúrio não 
superior a 2% até 30 de junho de 2014.»

Or. en

Justificação

A comercialização de pilhas-botão disponibiliza versões sem mercúrio para todas as 
aplicações, com parâmetros de desempenho idênticos aos das versões com mercúrio. Até a 
European Portable Battery Association (EPBA) solicita uma eliminação progressiva até 31 
de dezembro de 2014, em vez de 31 de dezembro de 2016, como proposto pelo relator. A 
eliminação progressiva deve ser efetuada o mais rapidamente possível, ou seja, até ao final 
de junho de 2014, quando o período de transposição for reduzido de 18 para 12 meses.

Alteração 29
Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º -1-B (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-1-B. No artigo 4.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

«2. A proibição prevista na alínea a) do 
n.º 1 não é aplicável às pilhas-botão com 
um teor ponderal de mercúrio não 
superior a 2% até 31 de dezembro de 
2013.»
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Or. en

Justificação

Conforme documentado pela Comissão no relatório BIOIS 2012, é necessário reduzir os 
riscos de libertação de mercúrio para o ambiente. A própria indústria (EPBA) confirma 
igualmente que é possível e realista suprimir a isenção relativa ao mercúrio em pilhas-botão 
prevista na Diretiva 2006/66/CE até 2014.

Alteração 30
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º -1-B (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-1-B. No artigo 4.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. A proibição prevista na alínea a) do 
n.º 1 não é aplicável às pilhas-botão com 
um teor ponderal de mercúrio não 
superior a 2% até 31 de dezembro de 
2014.»

Or. sl

Justificação

As pilhas-botão sem mercúrio já estão disponíveis no mercado. O prazo referido é legítimo, 
de modo a garantir uma transição efetiva e a eliminar quaisquer preocupações relativas à 
segurança e à eficácia tecnológica. A data proposta satisfaz igualmente a condição relativa à 
garantia da segurança dos grupos mais vulneráveis, nomeadamente as crianças, que estão 
desnecessariamente expostas ao mercúrio.

Alteração 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º -1-B (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 4 – n.º 2



PE501.952v01-00 12/22 AM\921558PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

-1-B. No artigo 4.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. A proibição prevista na alínea a) do 
n.º 1 não é aplicável às pilhas-botão com 
um teor ponderal de mercúrio não 
superior a 2% até 31 de dezembro de 
2014.»

Or. en

Justificação

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Alteração 32
Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2006/66/CE 
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2015.

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2013.

Or. en

Justificação

O cádmio é altamente perigoso para o ambiente e tóxico para os seres humanos. Está 
classificado no regulamento REACH como substância que suscita sérias preocupações. A 
indústria teve muitos anos para ponderar a eliminação progressiva de pilhas NiCd, uma vez 
que existem alternativas que funcionam bem. A isenção relativa às pilhas NiCd constante da 
Diretiva 2006/66/CE deve, por conseguinte, ser suprimida o mais brevemente possível.
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Alteração 33
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2015.

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 30 
de junho de 2014.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto realizada pela Comissão estimou um benefício ambiental resultante 
da supressão da derrogação em 2013 superior em 60%, comparativamente a 2016, com cerca 
de 100 possíveis casos de cancro a menos. Uma vez que as alternativas ao cádmio em 
ferramentas elétricas sem fios estão amplamente disponíveis há vários anos, não é necessário 
conceder mais tempo à indústria apenas para poupar em algumas despesas às custas da 
saúde humana e do ambiente. A data proposta até é menos ambiciosa do que a opção 2 
avaliada pela Comissão na sua avaliação de impacto.

Alteração 34
Romana Jordan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2015.

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2018.

Or. sl

Alteração 35
Sophie Auconie
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2015.

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2018.

Or. fr

Justificação

Uma vez que a utilização de pilhas NiCd não é, em si, perigosa, deve ser previsto um período 
de transição suficientemente longo, a fim de permitir que as pessoas envolvidas no setor se 
adaptem.

Alteração 36
Miroslav Ouzký

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2015.

(c) Ferramentas elétricas sem fios, até 31 
de dezembro de 2018.

Or. en

Justificação

A supressão antecipada da isenção influenciará o programa de investimento dos operadores 
da reciclagem no sentido de processos de reciclagem de novas tecnologias de pilhas. A 
ausência de um risco declarado quanto à utilização de pilhas NiCd em ferramentas elétricas 
sem fios permite um período de transição mais longo para que o setor se adapte às alterações 
tecnológicas. O impacto a nível dos custos para o consumidor será significativo, em virtude 
da remoção de alternativas de baixo custo da gama de ferramentas elétricas sem fios.

Alteração 37
Carl Schlyter
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 6.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
pilhas e os acumuladores que não 
preenchem os requisitos da presente 
diretiva não sejam colocados no mercado.
Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que 
as pilhas e os acumuladores que não 
preenchem os requisitos da presente 
diretiva deixem de ser disponibilizados no 
mercado um ano após a respetiva data de 
eliminação progressiva.
As pilhas e os acumuladores que não 
preencham os requisitos da presente 
diretiva e sejam colocados no mercado 
após as respetivas datas de eliminação 
progressiva devem ser retirados do 
mercado.»

Or. en

Justificação

Tendo em conta os novos prazos para a eliminação progressiva, o atual artigo 6.º, n.º 2, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2008/103/CE, deve ser adaptado em conformidade, 
de acordo com a nova definição de «colocação no mercado» retirada da Diretiva RSP, o que 
garantiria coerência no que se refere à aplicação das datas de restrição. No entanto, deveria 
haver igualmente um prazo final a partir do qual os produtos que já não devem voltar a ser 
colocados no mercado devem igualmente deixar de ser disponibilizados no mercado. Um ano 
é um período razoável para tal.

Alteração 38
Dan Jørgensen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 6.º, n.º 2, é aditado o 
parágrafo seguinte:
«As pilhas e acumuladores portáteis que 
contenham cádmio, destinados à 
utilização em ferramentas elétricas sem 
fios e que não preencham os requisitos 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º 1, não 
devem ser colocados no mercado após 31 
de dezembro de 2013 e, se ainda estiverem 
em circulação após 31 de dezembro de 
2014, devem ser retirados do mercado.»

Or. en

Justificação

Um ano após a entrada em vigor da proibição de colocação no mercado de pilhas com 
cádmio é razoável esperar que quaisquer produtos remanescentes no mercado já tenham sido 
recolhidos.

Alteração 39
Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 6.º, n.º 2, é aditado o 
parágrafo seguinte:
«As pilhas-botão que não preencham os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º, 
n.º 1, não devem ser colocadas no 
mercado após 31 de dezembro de 2013 e, 
se ainda estiverem em circulação no 
mercado após 31 de dezembro de 2014, 
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devem ser retiradas do mercado;»

Or. en

Justificação

Um ano após a entrada em vigor da proibição de colocação no mercado de pilhas-botão com 
mercúrio é razoável esperar que quaisquer produtos remanescentes no mercado já tenham 
sido recolhidos.

Alteração 40
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 6.º, n.º 2, é aditado o 
parágrafo seguinte:
«As pilhas-botão que não preencham os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º, 
n.º 1, mas que tenham sido colocadas 
legalmente no mercado antes de 31 de 
dezembro de 2014 podem continuar a ser 
comercializadas até 31 de dezembro de 
2016.»

Or. en

Alteração 41
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 6.º, n.º 2, é aditado o 
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parágrafo seguinte:
«As existências de pilhas e acumuladores 
destinados à utilização em ferramentas 
elétricas sem fios, que tenham sido 
colocadas legalmente no mercado antes 
da data acima referida podem ser 
vendidas, o mais tardar, até 31 de 
dezembro de 2017.»

Or. sl

Justificação

A prorrogação da isenção existente relativa às pilhas de níquel-cádmio permitirá uma melhor 
adaptação das entidades económicas ao longo da cadeia de valor. De um ponto de vista 
económico e ambiental, não faz sentido retirar imediatamente do mercado as existências de 
pilhas e acumuladores que não satisfaçam os requisitos. A fixação de um prazo será mais 
eficaz no que se refere à reciclagem e à totalidade do processo de tratamento de resíduos. A 
recolha de resíduos ajudará igualmente a garantir a reutilização eficiente destas 
matérias-primas extremamente importantes.

Alteração 42
Miroslav Ouzký

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 6.º, n.º 2, é aditado o 
parágrafo seguinte:
«As pilhas e acumuladores portáteis que 
contenham cádmio, destinados à 
utilização em ferramentas elétricas sem 
fios e que não preencham os requisitos 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º 1, não 
devem ser colocados no mercado após 31 
de dezembro de 2018. As pilhas e os 
acumuladores que não preencham os 
requisitos da presente diretiva e sejam 
colocados no mercado após essa data 
devem ser retirados do mercado.»
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Or. en

Justificação

A indústria já começou a disponibilizar tecnologias alternativas, tais como pilhas de lítio 
iónico para ferramentas elétricas sem fios. Num ciclo comercial natural, a tecnologia NiCd 
será possivelmente substituída pela tecnologia Li-ion e por outras novas tecnologias. Por 
conseguinte, não há qualquer razão para forçar uma retirada do mercado. Com efeito, de 
acordo com o Regulamento n.º 765/2008, a retirada do mercado apenas se justifica com base 
na conclusão de uma avaliação de risco e quando a medida for proporcional ao risco.

Alteração 43
Miroslav Ouzký

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-B (novo)
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Ao artigo 6.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. A colocação no mercado de pilhas 
de substituição deve ser autorizada por 
um período de cinco anos após a 
supressão efetiva da isenção do artigo 4.º, 
n.º 3, da Diretiva 2006/66/CE;»

Or. en

Justificação

A fim de evitar a produção desnecessária de resíduos (REEE) de ferramentas sem fios, em 
caso de avaria das pilhas, deve ser permitida a aquisição de uma pilha de substituição, 
mantendo em uso a ferramenta elétrica sem fios. Esta situação terá um impacto positivo a 
nível dos custos para o consumidor final. Além disso, é uma prática que tem em conta os 
princípios da eficiência dos recursos.

Alteração 44
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
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Diretiva 2006/66/CE
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

2-A. O artigo 11.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Remoção de resíduos de pilhas ou 
acumuladores
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os fabricantes concebam aparelhos 
de modo a que os resíduos de pilhas ou 
acumuladores possam ser facilmente 
removidos pelo utilizador final. Os 
aparelhos nos quais sejam incorporados 
pilhas e acumuladores devem ser 
acompanhados por instruções que 
mostrem de que modo os mesmos podem 
ser removidos de forma segura pelo 
utilizador final e, se for caso disso, 
informem o utilizador final do tipo de 
pilhas ou acumuladores incorporados. A 
presente disposição não se aplica nos 
casos em que, por razões de segurança, 
de desempenho, médicas ou de 
preservação de dados, seja necessária a 
continuidade do fornecimento de energia 
exigindo uma ligação permanente entre 
o aparelho e a pilha ou acumulador.»

Or. en

Justificação

O artigo 11.º da atual Diretiva «Pilhas» estabelece disposições relativas à remoção de 
resíduos de pilhas e acumuladores. Embora sempre daí se depreendesse a possibilidade de 
remoção fácil por parte do utilizador final, por exemplo, de modo a garantir uma maior 
durabilidade dos produtos mediante a remoção simples de acumuladores que já não 
funcionam, nem todas as empresas cumpriram estas disposições (por exemplo, no caso de 
determinados telefones inteligentes e «tablets» muito populares). Por conseguinte, deve ser 
mencionado explicitamente que a possibilidade de remoção fácil subentende a remoção 
simples por parte do utilizador final.
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Alteração 45
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4
Diretiva 2006/66/CE
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

4. No artigo 12.º, o n.º 7 é suprimido; 4. No artigo 12.º, o n.º 7 passa a ter a 
seguinte redação:

«7. Antes de propor alterar ou 
complementar o anexo III, a Comissão 
deve consultar as partes interessadas, 
nomeadamente os produtores, os 
operadores da recolha, da reciclagem e do 
tratamento, as organizações ambientais, 
as organizações de consumidores e as 
associações de trabalhadores. A Comissão 
deve informar o comité referido no artigo 
24.º, n.º 1, dos resultados da consulta.»

Or. sl

Alteração 46
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento ao 
disposto no artigo 1.º, n.º 1, da presente 
diretiva, o mais tardar 18 meses após a data 
de entrada em vigor. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento ao 
disposto no artigo 1.º, n.º 1, da presente 
diretiva, o mais tardar 12 meses após a data 
de entrada em vigor. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.

Or. en



PE501.952v01-00 22/22 AM\921558PT.doc

PT

Justificação

A fim de garantir a rápida eliminação progressiva do cádmio em acumuladores de 
ferramentas elétricas sem fios, bem como do mercúrio em pilhas-botão, até ao final de junho 
de 2014, o prazo para que os Estados-Membros transponham as disposições da diretiva deve 
ser reduzido de 18 para 12 meses.

Alteração 47
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Entrada em vigor Entrada em vigor e consolidação

Or. fr

Alteração 48
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. É 
elaborada uma versão consolidada da 
Diretiva 2006/66/CE no prazo de três 
meses a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva.

Or. fr


