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PR_COD_Recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à restrição do uso 
de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos 
(reformulação)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Processo de co-decisão – reformulação)

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0809),

 Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0471/2008),

 Tendo em conta os artigos 87.° e 55.° do seu Regimento,

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a proposta, se pretender alterá-la 
significativamente ou substituí-la por outro texto;

Alteração 1

Proposta de directiva 
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Directiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 19 
de Novembro de 2008 dá prioridade 
absoluta à prevenção na legislação em 
matéria de resíduos. A prevenção é 
definida, inter alia, como o conjunto de 
medidas que reduzem o teor de 
substâncias perigosas nos materiais e 
produtos. 

Or. en

Justificação

A reformulação da directiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas (RUSP) deve ser integrada no contexto da hierarquia em matéria de resíduos 
estabelecida pela directiva-quadro relativa aos resíduos. A prevenção é a grande prioridade 
na hierarquia, com carácter vinculativo, em matéria de resíduos. A prevenção inclui medidas 
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que visam reduzir o teor de substâncias perigosas em materiais e produtos. A reformulação 
da directiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas representa, 
além disso, uma grande oportunidade para traduzir esta obrigação em acção concreta, tanto 
mais que os equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) continuam a criar inúmeros 
problemas aquando do tratamento dos resíduos.  

Alteração 2

Proposta de directiva 
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A Resolução do Conselho, de 25 de 
Janeiro de 1988, relativa a um programa 
de acção da Comunidade de combate à 
poluição do ambiente provocada pelo 
cádmio1 convida a Comissão a 
desenvolver, sem demora, medidas 
específicas para tal programa. A saúde 
humana tem também de ser protegida, 
pelo que se deve dar execução a uma 
estratégia global que restrinja, em 
particular, o uso de cádmio e incentive a 
investigação de substitutos. A referida 
resolução salienta que a utilização de 
cádmio deve ser limitada aos casos em 
que não existam alternativas adequadas e 
mais seguras.
------

1 JO C 30, de 4.2.1988, p.1.

Or. en

Justificação

A referência à Resolução do Conselho de 1988 (Considerando 4 da actual Reformulação) 
deveria ser reposta enquanto referência política para a luta contra a poluição do ambiente 
provocada pelo cádmio.  

Alteração 3

Proposta de directiva 
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) O Parlamento Europeu, na sua 
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Resolução de 14 de Novembro de 1996 
sobre a Comunicação da Comissão 
relativa à análise da Estratégia 
Comunitária para a Gestão dos Resíduos 
e o projecto de Resolução do Conselho 
relativa à política em matéria de 
resíduos1, solicitou à Comissão que 
apresentasse propostas de directivas sobre 
uma série de fluxos de resíduos 
prioritários, incluindo resíduos eléctricos 
e electrónicos. Na mesma resolução, o 
Parlamento Europeu solicitou ao 
Conselho e à Comissão a apresentação de 
propostas com vista à redução do teor dos 
resíduos em substâncias perigosas, como 
o cloro, o mercúrio, o cloreto de polivinilo 
(PVC), o cádmio e outros metais pesados.
_______________
1 JO C 362, de 2.12.1996, p. 241.

Or. en

Justificação

É conveniente repor a referência à Resolução do Conselho de 1996 (Considerando 4 da 
actual Reformulação) por ser importante recordar que o Parlamento, já em 1996, tinha 
solicitado restrições concretas ao uso de PVC.  

Alteração4

Proposta de directiva 
Considerando 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-D) O Regulamento (CE) n.º 850/2004 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
29 de Abril de 2004relativo a poluentes 
orgânicos persistentes1 recorda que o 
objectivo da protecção do ambiente e da 
saúde humana contra os poluentes 
orgânicos persistentes não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros, devido aos efeitos 
transfronteiriços desses poluentes, 
podendo, portanto, ser mais bem 
alcançado ao nível comunitário. De 
acordo com o referido regulamento, as 
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libertações de poluentes orgânicos 
persistentes, como as dioxinas e os 
furanos, constituídas por subprodutos não 
deliberados de processos industriais, 
deveriam ser identificadas e reduzidas o 
mais rapidamente possível, tendo como 
objectivo final a sua eliminação, quando 
tal for possível. O tratamento térmico ou a 
eliminação não controlada de resíduos 
eléctricos e electrónicos que contêm 
retardadores de chama halogenados ou 
PVC podem contribuir de modo 
significativo para a formação de dioxinas 
e furanos. 
---------------

1 JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

Or. en

Justificação

A reformulação da restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RUSP) precisa 
de ser integrada no contexto das obrigações internacionais assumidas pela UE de reduzir as 
libertações globais de dioxinas e furanos, com o objectivo da sua contínua minimização e, 
sempre que possível, da sua eliminação final. O destino final das grandes quantidades de 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) continua a ser pouco claro. A 
incineração a altas temperaturas continua a ser a excepção. Os riscos de um tratamento dos 
REEE abaixo da norma - na UE ou em países terceiros - continuam a ser reais para 
contingentes muito consideráveis. As emissões de dioxinas e furanos só poderão ser 
controladas através da escolha de materiais durante a fase de projecto.

Alteração 5

Proposta de directiva 
Considerando 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O Öko-Institut é a grande referência para a Comissão no domínio da RUSP. Desde 2005 que 
tem vindo a avaliar todos os pedidos de isenção da eliminação progressiva prevista no artigo 
4.°, e continua a fazê-lo. As principais conclusões do importante estudo efectuado pela 
Comissão Europeia sobre as futuras restrições (Öko-Institut, "Estudo sobre substâncias 
perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, não cobertas pela Directiva RUSP", 17 
de Outubro de 2008) deveriam, por conseguinte, ser referidas nos considerandos.

Alteração 6

Proposta de directiva 
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os dados disponíveis indicam que as 
medidas de recolha, tratamento, reciclagem 
e eliminação de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos (REEE), tal como 
estabelecidas na Directiva 2002/96/CE, 
relativa aos resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, são necessárias 
para diminuir os problemas de gestão de 
resíduos relacionados com os metais
pesados em causa e com os retardadores de 
chama visados. Todavia, apesar dessas 
medidas, continuarão a ser introduzidas 
quantidades significativas de REEE nas 
actuais vias de eliminação. Mesmo que os 
REEE sejam objecto de recolha separada e 
submetidos a processos de reciclagem, é 
provável que o seu teor de mercúrio, 
cádmio, chumbo, crómio VI, PBB e PBDE 
ponha em risco a saúde ou o ambiente.

(4) Os dados disponíveis indicam que as 
medidas de recolha, tratamento, reciclagem 
e eliminação de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos (REEE), tal como 
estabelecidas na Directiva 2002/96/CE, 
relativa aos resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, são necessárias 
para diminuir os problemas de gestão de 
resíduos relacionados com os metais 
pesados em causa, com os retardadores de 
chama halogenados visados, com o PVC e 
com os plastificantes perigosos. Todavia, 
apesar dessas medidas, continuarão a ser 
introduzidas quantidades significativas de 
REEE nas actuais vias de eliminação. 
Mesmo que os REEE sejam objecto de 
recolha separada e submetidos a processos 
de reciclagem, é provável que o seu teor de 
mercúrio, cádmio, chumbo, crómio VI, 
PBB e PBDE ponha em risco a saúde ou o 
ambiente. A reciclagem dos REEE que 
contenham retardadores de chama 
bromados, retardadores de chama 
clorados, PVC e seus plastificantes 
perigosos não traz vantagens ambientais 
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nem é economicamente viável. Por 
conseguinte, procede-se a tratamento 
térmico ou eliminação, o que é susceptível 
de colocar riscos para a saúde humana ou 
o ambiente, quer directamente através da 
libertação dessas substâncias para o 
ambiente, quer indirectamente através da 
formação de produtos de transformação 
perigosos ou de resíduos perigosos 
secundários resultantes da incineração. 

Or. en

(Ligada à alteração ao Anexo IV)

Justificação

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

Alteração 7

Proposta de directiva 
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva complementa a 
legislação comunitária em matéria de 
gestão de resíduos, como por exemplo a 
Directiva 2008/[…]/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativa aos 
resíduos. 

(8) A presente directiva complementa a 
legislação comunitária em matéria de 
gestão de resíduos, como por exemplo a 
Directiva 2008/[…]/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativa aos 
resíduos, bem como o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização 
e restrição de substâncias químicas 
(REACH)1.
--------------------

1 JO L 396, 30.12.06, p. 1.

Or. en
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Justificação

Deveria ser indicado especificamente que a Directiva RUSP completa o Regulamento 
REACH. A Directiva RUSP e o Regulamento REACH têm objectivos, âmbitos e calendários 
diferentes e complementares. A Directiva RUSP foi criada para tratar os problemas 
específicos do rápido crescimento dos resíduos, enquanto o Regulamento REACH trata das 
substâncias químicas a nível geral, sem especial focalização nos resíduos. O REACH ainda é 
uma lei regional que está a dar os primeiros passos, enquanto o RUSP é já um quadro 
normativo global. Os principais problemas dos REEE são causados por polímeros, que não 
estão cobertos pelo REACH. A Directiva RUSP deveria mais ser desenvolvida para abordar 
os problemas específicos da recuperação e eliminação dos REEE na fonte.

Alteração 8

Proposta de directiva 
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Deve ser tido em conta o 
desenvolvimento técnico dos equipamentos 
eléctricos e electrónicos sem metais 
pesados, PBDE e PBB. 

(11) Deve ser tido em conta o 
desenvolvimento técnico dos equipamentos 
eléctricos e electrónicos sem metais 
pesados, dos retardadores de chama 
bromados, dos retardadores de chama 
clorados, do PVC e dos seus plastificantes 
perigosos. 

Or. en

Justificação

A indústria electrónica está muito avançada na sua iniciativa global de pôr termo à 
utilização dos retardadores de chama bromados, dos retardadores de chama clorados e do 
PVC. Importantes empresas de electrónica deixaram já de utilizar estas substâncias em 
alguns/todos os seus produtos (por exemplo, 50% dos novos telemóveis têm já baixo teor de 
halogéneo). Quase todas as grandes empresas de electrónica se comprometeram a agir neste 
sentido para os produtos de consumo (por exemplo, a quota de mercado dos computadores 
pessoais com baixo teor de halogéneo ultrapassará os 40% dentro de 1 ou 2 anos). O mesmo 
já foi feito por alguns fabricantes de “produtos de marca branca”.

Alteração 9

Proposta de directiva 
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Logo que existam provas científicas, e 
tendo presente o princípio da precaução, 

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

tendo presente o princípio da precaução, 
deverá ser analisada a proibição de outras 
substâncias perigosas e a sua substituição 
por substâncias ou tecnologias alternativas 
mais respeitadoras do ambiente e que 
assegurem pelo menos o mesmo nível de 
protecção dos consumidores. Para o efeito, 
a Comissão deveria estudar os impactos 
negativos de outras substâncias perigosas 
e a viabilidade da sua substituição, em 
especial no final do ciclo de vida do 
equipamento eléctrico e electrónico, com 
vista a apresentar propostas legislativas 
para reforçar com regularidade as 
disposições da presente directiva. Ao fazê-
lo, a Comissão deveria procurar manter a 
coerência com a restante legislação 
comunitária e aproveitar ao máximo as 
sinergias com o trabalho realizado ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas 
(REACH). Deve ser especificamente 
tomado em consideração o potencial 
impacto nas PME.

Or. en

Justificação

A primeira formulação da Directiva RUSP foi um êxito total. Contudo, foi apenas um início, 
já que algumas substâncias ou materiais perigosos continuam a ser utilizados. A Directiva 
RUSP deveria tornar-se um processo verdadeiramente dinâmico que recompensasse as 
empresas por porem termo, de forma proactiva, à utilização das substâncias perigosas. Para 
o efeito, deveria ser efectuado regularmente um exame dos dados científicos sobre o impacto 
negativo de certas substâncias perigosas e a viabilidade da sua substituição.  

Alteração 10

Proposta de directiva 
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser concedidas dispensas da (13) Devem ser concedidas dispensas da 



PR\797837PT.doc 13/58 PE430.424v01-00

PT

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

exigência de substituição nos casos em que 
esta não seja possível, do ponto de vista 
científico e técnico, ou caso seja provável 
que os impactos negativos no ambiente e
na saúde causados pela substituição 
ultrapassem os benefícios para o homem e
o ambiente dela decorrentes. A substituição 
das substâncias perigosas nos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
deve igualmente ser efectuada de forma 
compatível com a preservação da saúde e 
da segurança dos utilizadores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos. As 
questões socioeconómicas deveriam ser 
tidas em conta nas decisões relativas à 
duração de uma isenção. Deveria ser 
possível conceder um período de 
tolerância após a expiração de uma 
isenção a fim de permitir a certificação 
legal ou o fornecimento de substitutos 
mais seguros e optimizados para 
preencherem os requisitos necessários. A 
colocação de dispositivos médicos no 
mercado implica um procedimento de 
avaliação da conformidade nos termos das 
Directivas 93/42/CE e 98/79/CE, que 
poderá exigir a participação de um 
organismo notificado designado pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros. Caso esse organismo 
notificado certifique que não se encontra 
demonstrada a segurança das potenciais 
substâncias alternativas destinadas a 
utilização em dispositivos médicos ou em 
dispositivos médicos in vitro, esse facto 
deve ser visto como um impacto 
claramente negativo em termos 
socioeconómicos, de saúde e de segurança 
dos consumidores. Deverá ser prevista a 
possibilidade de solicitar que os 
equipamentos abrangidos pela presente 
directiva fiquem isentos do cumprimento 
da sua data de entrada em vigor, 
inclusivamente quando esse pedido for 
apresentado antes da inclusão efectiva 
desses equipamentos no âmbito da 
directiva. 
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Or. en

Justificação

A conversão para alternativas mais seguras pode exigir um investimento inicial. Contudo, 
uma vez as alternativas criadas e a produção ampliada, os custos diminuem rapidamente e 
realizam-se lucros. As considerações socioeconómicas devem ser utilizadas unicamente nas 
decisões relativas à duração de uma isenção. A insuficiente disponibilidade de substitutos 
não deveria ser um critério para a concessão ou recusa de uma isenção, devendo antes 
produzir efeitos no tempo até ao estabelecimento de uma proibição total. Não é necessário 
introduzir um critério de "fiabilidade" separado, uma vez que este já está coberto pelas 
questões de segurança.

Alteração 11

Proposta de directiva 
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração coaduna-se com o n.º 2 do artigo 5.° da  proposta da Comissão que limita a 
validade de uma isenção a um máximo de quatro anos de cada vez.  

Alteração 12

Proposta de directiva 
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Deverá ser atribuída competência à 
Comissão para adaptar os anexos II, III, 
IV, V e VI da presente directiva ao 
progresso científico e técnico e aprovar 
regras para o controlo do cumprimento. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 

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

elementos não essenciais da 
Directiva 2002/95/CE, essas medidas 
devem ser aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Or. en

(Alteração ligada às alterações ao n.º 1 do artigo 2.º, ao n.º 6 do artigo 4.º e ao Anexo VI-A, 
que prevêem um âmbito de aplicação aberto (no tocante ao Anexo II))

(Ligada às alterações aos artigos 4.° e 6.º-A no tocante ao Anexo IV)

Justificação

A Comissão só deveria ter competência para decidir sobre isenções em comitologia (Anexos 
V, VI e VI-A). Atendendo a que é proposta a supressão da actual redacção do Anexo II 
("Lista vinculativa de produtos abrangidos pelas categorias definidas no anexo I"), este 
anexo deve igualmente ser aqui suprimido. Os anexos III e IV só deverão ser alterados por 
co-decisão. 

Alteração 13

Proposta de directiva 
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O articulado deverá reflectir o teor dos considerandos. Considerando 4-C: Mesmo que os 
REEE sejam objecto de recolha separada e submetidos a processos de reciclagem, é provável 
que o seu teor de mercúrio, cádmio, chumbo, crómio VI, PBB e PBDE ponha em risco a 
saúde ou o ambiente. O considerando 5 afirma que "a forma mais eficaz de garantir uma 
redução significativa dos riscos para a saúde e o ambiente relacionados com estas 
substâncias ... consiste na substituição". Desta forma, não é só através da recuperação e 
eliminação ecologicamente sãs que a eliminação progressiva das substâncias perigosas 
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contribui para a protecção do meio ambiente.

Alteração 14

Proposta de directiva 
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

(Linked to the amendments of Article 4(6), Article 5(1)(a), Annex I and Annex VIa extending 
the scope to an open scope)

Justificação

A Directiva RUSP deveria ser aplicada a todos os EEE e não só a certas categorias, e incluir 
cabos, consumíveis e acessórios. O Anexo II é muito confuso: deveria ser uma “lista 
vinculativa de produtos” mas a lista não é exaustiva, apenas dá alguns exemplos: 
“…electrodomésticos, incluindo”. Isto não resolve o problema das diferentes interpretações 
destas categorias. O Anexo II deve ser suprimido e, em seu lugar, deve ser aplicável a 
definição geral de EEE. As categorias enumeradas no Anexo I deveriam ser mantidas e 
completadas com uma categoria global que incluísse as diferentes restrições e calendários 
para diferentes categorias de EEE.

Alteração 15

Proposta de directiva 
Artigo 2 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável ao 
equipamento eléctrico e electrónico 
incluído na categoria 11 do Anexo I até 1 
de Julho de 2014.

Or. en
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Justificação

O alargamento do âmbito da Directiva RUSP para além das 10 actuais categorias requer 
uma fase transitória que permita a requisição de isenções por parte dos fabricantes. 

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Os componentes das instalações fixas 
ou de equipamentos de transporte que não 
sejam eléctricos ou electrónicos;

Or. en

Justificação

A actual Directiva RUSP não prevê tal exclusão do campo de aplicação no texto jurídico. É 
difícil compreender a razão por que um rádio de automóvel deve ser excluído do âmbito da 
Directiva RUSP quando os rádios normais estão cobertos pela mesma. Contudo, para evitar 
que todo o automóvel seja abrangido pela Directiva RUSP, deveria ficar claro que as partes 
que não sejam eléctricas ou electrónicas não ficarão abrangidas.

Alteração 17

Proposta de directiva 
Artigo 2 – n.° 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A actual Directiva RUSP actual não prevê tal exclusão do campo de aplicação. A referida 
directiva é apenas aplicável aos EEE colocados no mercado (n.º 1 do artigo 4.°).  
Acrescentar tal exclusão criaria imprecisão quanto ao âmbito da Directiva RUSP.



PE430.424v01-00 18/58 PR\797837PT.doc

PT

Alteração 18

Proposta de directiva 
Artigo 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Justificação

Esta alteração precisa a definição de fabricante em conformidade com os debates no 
Conselho.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) "Operadores económicos", o 
fabricante, o mandatário, o importador e 
o distribuidor;

Or. en

Justificação

A expressão "operadores económicos" é utilizada em diversos lugares na directiva. Seria 
conveniente utilizar a definição que consta da Decisão 768/2008/CE relativa a um quadro 
comum para a comercialização dos produtos.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) «Especificação técnica», o 
documento que estabelece os requisitos 
técnicos que devem ser respeitados por 
um produto, um processo ou um serviço;
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Or. en

Justificação

A expressão "especificação técnica" é utilizada em diversos lugares na directiva. Seria 
conveniente utilizar a definição que consta da Decisão 768/2008/CE relativa a um quadro 
comum para a comercialização dos produtos.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

(k-A) «Recolha», qualquer medida 
destinada a obter o retorno de um produto 
que já tenha sido disponibilizado ao 
utilizador final;

Or. en

Justificação

A expressão "recolha" é utilizada em diversos lugares na directiva. Seria conveniente utilizar 
a definição que consta da Decisão 768/2008/CE relativa a um quadro comum para a 
comercialização dos produtos. 

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

(k-B) "Retirada", a medida destinada a 
impedir a disponibilização no mercado de 
um brinquedo no circuito comercial;

Or. en

Justificação

A expressão "retirada" é utilizada em diversos lugares na directiva. Seria conveniente utilizar 
a definição que consta da Decisão 768/2008/CE relativa a um quadro comum para a 
comercialização dos produtos.
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Alteração 23

Proposta de directiva 
Artigo 3 – alínea l) 

Texto da Comissão Alteração

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

(l) Por "material homogéneo" entende-se:

- um material que consista num único 
material;

- uma combinação de materiais múltiplos
que não possa ser separado mecanicamente 
em materiais diferentes, com exclusão dos 
revestimentos de superfície

ou

- um revestimento de superfície.

Or. en

(Linked to the amendment to Article 3(la) new)

Justificação

Convém fazer uma distinção precisa entre materiais que consistem num único material e os 
que consistem em materiais múltiplos que não podem ser separados mecanicamente. Os 
revestimentos de superfície deveriam ser considerados um autêntico material homogéneo.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(l-A) "Separado mecanicamente", a 
separação dos materiais com vários 
componentes por acções mecânicas como 
desaparafusar, cortar, esmagar, moer ou 
ainda por processos abrasivos;

Or. en
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Linked to the amendment to Article 3(l).

Justificação

Convém fornecer uma definição própria de "separado mecanicamente". 

Alteração 25

Proposta de directiva 
Artigo 3 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p)«Instrumentos industriais de 
monitorização e controlo», os instrumentos 
de monitorização e controlo concebidos 
para uma utilização exclusivamente 
industrial ou profissional.

(p) «Instrumentos industriais de 
monitorização e controlo», os instrumentos 
de monitorização e controlo concebidos 
para uma utilização exclusivamente 
industrial.

Or. en

Justificação

A legislação comunitária distingue normalmente entre a utilização pelo grande público, por 
profissionais ou a utilização industrial. A distinção entre o grande público e os profissionais 
difere de Estado-Membro para Estado-Membro. A distinção está, além disso, pouco clara, já 
que o grande público pode ter acesso aos produtos profissionais e, por sua vez, os 
profissionais podem utilizar produtos amplamente disponíveis para o grande público. Para 
evitar confusões adicionais, a definição dos instrumentos industriais de monitorização e 
controlo deveria ficar limitada à utilização exclusivamente "industrial".

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

(p-A) "Consumível", qualquer elemento 
utilizado com o EEE sem o qual o EEE 
não pode funcionar. 

Or. en

Justificação

A Directiva RUSP estabelece regras que contribuem para a protecção da saúde humana. Os 
consumíveis que contêm substâncias perigosas poderiam pôr em perigo a saúde humana 
durante utilização de EEE ou comprometer a recuperação e a eliminação ecologicamente sã 
dos REEE. Incluem-se entre os consumíveis, por exemplo, as fitas magnéticas, os CDs, os 
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DVD, os cartuchos de tinta ou lâmpadas (por exemplo, em frigoríficos). As restrições da 
Directiva RUSP deveriam igualmente abranger os consumíveis. É, portanto, conveniente 
alterar esta definição.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

(p-B) "Acessório", qualquer unidade 
utilizada com o EEE que não pode 
funcionar sem ele. 

Or. en

Justificação

A Directiva RSP deve incluir igualmente os acessórios. É, portanto, conveniente incluir esta 
definição.

Alteração 28

Proposta de directiva 
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A directiva deve igualmente aplicar-se às peças sobresselentes em termos de actualização das 
funcionalidades ou melhoria da capacidade. É necessário subdividir o anexo IV para 
permitir a definição de um prazo para futuras restrições.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É necessário subdividir o anexo IV para permitir a definição de um prazo para futuras 
restrições.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. O n.º 1 não se aplica às peças 
sobresselentes para a reparação ou 
reutilização, actualização das 
funcionalidades ou melhoria da 
capacidade de:

Or. en

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

Justificação

Há que traduzir a ampliação do âmbito de aplicação às peças destinadas à actualização das 
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funcionalidades ou à melhoria da capacidade na isenção correspondente. 

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
6.º, o n.º 1-A aplica-se aos EEE 
abrangidos pelas categorias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 e 10 definidas no anexo I, colocados no 
mercado a partir de [...*].
* Inserir data de 42 meses após a entrada 
em vigor.

Or. en

Justificação

As novas restrições relativas às substâncias e materiais halogenados devem aplicar-se 
unicamente, no início, a determinadas categorias de EEE e com um período de transição 
adequado. Por analogia com a Directiva RSP, as novas restrições devem aplicar-se às 
categorias 1 a 7 e 10 no prazo de 3,5 anos após a entrada em vigor. As empresas que vendem 
EEE das categorias 3 e 4 estão a envidar esforços para que as substâncias halogenadas 
relevantes deixem de ser utilizadas até 2012, o mais tardar. O fabricantes de outros EEE 
deverão, portanto, estar aptos a cumprir estes requisitos até 2014, dispondo de tempo 
suficiente para requerer as isenções previstas no artigo 5.º

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 33

Proposta de directiva 
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

(Alteração ligada às alterações ao n.º 1 do artigo 2.º e aos Anexos I e VI-A, que prevêem um 
âmbito de aplicação aberto)

Justificação

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

Alteração 34

Proposta de directiva 
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

(Alteração ligada à alteração que repõe uma versão modificada do artigo 6.º da Directiva 
RSP)

Justificação

A Directiva RSP visa unicamente o objectivo de restringir a utilização de substâncias 
halogenadas nos EEE. É inaceitável delegar na comitologia o poder de decisão sobre 
questões essenciais da Directiva RSP, sobretudo quando a metodologia relativa à 
comitologia está ainda por definir, tanto mais que o legislador claramente mandatou a 
Comissão para apresentar propostas com base na co-decisão (artigo 6.º). Além disso, uma tal 
delegação impediria a adopção imediata de restrições, o que vai contra as recomendações 
formuladas no estudo da Comissão. A fim de manter a dinâmica da Directiva RSP, as novas 
restrições devem ser adoptadas quanto antes e não adiadas indefinidamente.

Alteração 35

Proposta de directiva 
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Comissão apenas deve estar apta a adaptar as isenções ao progresso científico e técnico no 
âmbito da comitologia. 
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Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

a) Todas as alterações necessárias 
do anexo II  :

Suprimido

Or. en

(Alteração ligada às alterações ao n.º 1 do artigo 2.º, ao n.º 6 do artigo 4.º e ao Anexo VI-A, 
que prevêem um âmbito de aplicação aberto)

Justificação

Se o anexo II é suprimido, não é necessário modificar a comitologia.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Incluir  materiais e componentes de 
EEE destinados a aplicações específicas
nos anexos V, VI e VI-A, quando estiver 
preenchida uma das seguintes condições: 

Or. en

Justificação

O alcance das isenções deve ser tão específico quanto possível. A introdução de um âmbito 
de aplicação aberto requer a criação de um anexo separado para permitir requisições isentas 
da proibição referida no n.º 1 do artigo 4.º para EEE que não se enquadravam no âmbito de 
aplicação da Directiva RSP por não serem abrangidos por nenhuma das 10 primeiras 
categorias.
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Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A insuficiente disponibilidade de substâncias de substituição não deve ser um critério para 
conceder ou não uma isenção. Uma vez que as isenções podem ser renovadas, as empresas 
que oferecem substâncias de substituição podem não investir num aumento da produção, 
devido à incerteza da situação do mercado. Em caso de insuficiente disponibilidade de 
substâncias de substituição, seria oportuno prever períodos de transição entre a expiração de 
uma isenção e o seu termo efectivo, para dispor de tempo necessário para aumentar a 
produção. Não é necessário introduzir um critério de "fiabilidade" separado, uma vez que 
este já está coberto pelas considerações de segurança que figuram no terceiro travessão.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

– caso os impactos negativos para o 
ambiente, a saúde e a segurança dos 
consumidores decorrentes da substituição 
não ultrapassem os benefícios ambientais, 
para a saúde e para a segurança dos 
consumidores daí resultantes, se for caso 
disso com base numa avaliação do ciclo 
de vida;

Or. en

Justificação

É criada uma política comunitária para eliminar progressivamente os metais pesados, 
sempre que possível, tendo em conta os custos e os esforços necessários para o efeito. A 
utilização de considerações socioeconómicas para uma eventual justificação das isenções 
poria fim a esta política. Além disso, estas considerações são muito difíceis de examinar, e 
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muito menos de verificar. Como qualquer inovação, a passagem para alternativas mais 
seguras requer um investimento. Contudo, uma vez as alternativas criadas e a produção 
ampliada, os custos diminuem rapidamente e realizam-se lucros. As considerações 
socioeconómicas devem ser utilizadas unicamente nas decisões relativas à duração de uma 
isenção. 

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Actualmente, a Comissão reúne diferentes propostas de isenções num mesmo pacote, que é 
examinado em bloco no âmbito da comitologia. Consequentemente, as decisões relativas às 
isenções - que, na sua essência, são totalmente independentes umas das outras - ficam 
ligadas entre si, correndo o risco de adquirir um carácter político ou de implicar falsos 
compromissos. As decisões relativas às isenções - e às supressões de isenções - devem ser 
tomadas individualmente em função do seu mérito e não com base noutras isenções.

Alteração 41

Proposta de directiva 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Não obstante a inclusão de materiais e 
componentes nos anexo V, VI ou VI-A, os 
operadores económicos devem tomar 
todas as medidas necessárias para reduzir 
a exposição às substâncias incluídas no 
anexo IV e contidas em materiais e 
componentes de EEE por parte dos 
consumidores, dos trabalhadores e do 
ambiente para o valor mais baixo possível 
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dos pontos de vista técnico e prático.

Or. en

Justificação

É necessário deixar bem claro que uma isenção da proibição prevista no artigo 4.º não exime 
os operadores económicos da obrigação de reduzir a exposição a essas substâncias durante 
todo o ciclo de vida. A mesma obrigação aplica-se igualmente às substâncias que suscitam 
grande preocupação, cuja autorização foi concedida nos termos do Regulamento REACH (n.º 
10 do artigo 60.º).

Alteração 42

Proposta de directiva 
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. As medidas adoptadas em conformidade 
com o n.º 1 têm um período de validade 
que pode ir até quatro anos, a decidir caso 
a caso, e podem ser renovadas. Para 
decidir quanto à duração de uma isenção, 
a Comissão toma em consideração os 
impactos socioeconómicos. A Comissão, o 
mais tardar seis meses antes da data de 
caducidade das isenções, toma uma 
decisão sobre qualquer pedido de 
renovação dessas isenções que seja 
apresentado, o mais tardar, 18 meses antes 
da respectiva data de caducidade A 
Comissão, sempre que considerar que é 
necessário mais tempo do que o que 
decorre até à data de caducidade da 
isenção para procedimentos de 
certificação regulamentar ou para 
assegurar a disponibilidade adequada de 
substâncias de substituição, concede um 
período suplementar após a data de 
caducidade da isenção. A duração do 
período suplementar é decidido caso a 
caso, não podendo ultrapassar 18 meses a 
data de caducidade da isenção.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas segundo o 
procedimento de regulamentação com 
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controlo previsto no n.º 2 do artigo 18.º.

Or. en

Justificação

Os operadores económicos necessitam de segurança jurídica para a eventual renovação de 
uma isenção. A Comissão deve, por conseguinte, dispor de um prazo para as suas decisões. A 
fim de permitir uma adaptação adequada após a caducidade da isenção (por exemplo, para 
procedimentos de certificação, disponibilidade suficiente de substâncias de substituição), 
pode ser concedido um período suplementar de 18 meses no máximo, o que implica um 
período transitório que pode ir até 24 meses, o que, segundo os próprios operadores 
económicos, lhes concede tempo suficiente para a adaptação. As considerações 
socioeconómicas são tidas em conta nas decisões relativas à duração de uma isenção. 

Alteração 43

Proposta de directiva 
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Antes de proceder à alteração dos 
anexos V, VI e VI-A, a Comissão deve 
consultar nomeadamente os operadores 
económicos, os operadores de instalações 
de reciclagem e tratamento, as 
organizações ambientalistas e as 
associações de trabalhadores e 
consumidores. As observações formuladas 
à Comissão no âmbito dessas consultas 
são tornadas públicas e transmitidas ao 
Comité a que se refere o n.º 1 do artigo 
18.º. A Comissão elabora um relatório 
sobre a informação recebida e torna-o 
público.

Or. en

Justificação

É necessário especificar quais os anexos que a Comissão pode alterar no âmbito da 
comitologia. A expressão "operadores económicos" deve ser utilizada em consonância com 
as alterações das definições. A última parte da alteração repõe as disposições da Directiva 
RSP, embora modificadas, procedendo à codificação da prática corrente das consultas das 
partes interessadas. 
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Alteração 44

Proposta de directiva 
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As regulamentações REACH e RSP têm abordagens divergentes da restrição dos produtos 
químicos. Deveriam ser complementares uma da outra, pelo que os materiais e componentes 
incluídos nos anexos V e VI (e VI-A) não devem ser isentados dos requisitos de autorização 
previstos no Regulamento REACH.  

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta normas de execução 
em relação:

O mais tardar em [...*], a Comissão adopta 
normas de execução em relação:
* Inserir data de 18 meses após a entrada 
em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

A fim de garantir segurança jurídica aos operadores económicos, as medidas de execução 
devem ser adoptadas, o mais tardar, na data de aplicação das novas disposições.
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Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

– aos pedidos de isenção, incluindo o 
formato e o tipo de informação 
comprovável e orientação global a 
fornecer quando da apresentação dos 
pedidos, incluindo uma análise das 
alternativas com base num ciclo de vida e, 
caso existam alternativas adequadas, 
planos de substituição, conforme referido 
no Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
incluindo os prazos transitórios 
necessários para a certificação 
regulamentar e uma oferta suficiente de 
alternativas adequadas;

Or. en

Justificação

Cabe aos requerentes o ónus da prova ao solicitar a isenção. As normas pormenorizadas a 
adoptar pela Comissão devem prever a exigência de uma documentação e informação 
uniformes para todos, susceptíveis de avaliação e comprovação. Há que proporcionar uma 
orientação global aos requerentes. Em consonância com a introdução da possibilidade de um 
período suplementar após a data de caducidade de una isenção, a fim de conceder tempo 
suficiente para os procedimentos de certificação e a adaptação da oferta de alternativas, a 
informação pertinente junto deve ser fornecida juntamente com o pedido de isenção.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

– ao cumprimento dos valores máximos de 
concentração referidos no n.º 2 do artigo 
4.º, nomeadamente mediante a definição 
de um volume mínimo, e normas 
específicas para os revestimentos de 
superfícies. Os procedimentos de 
verificação para a proibição de 
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substâncias cloradas e bromadas devem 
basear-se nas normas industriais 
internacionais existentes respeitantes ao 
teor de bromo e/ou cloro;

Or. en

Justificação

A introdução de um volume mínimo ajudaria a verificar a conformidade com a concentração 
máxima permitida. É necessário estabelecer normas específicas para o modo de aplicar as 
restrições relativas aos revestimentos, já que a superfície tratada pode constituir una melhor 
referência que o volume. A verificação da conformidade dos EEE de baixo teor de halógenos 
seria mais fácil e menos onerosa se houvesse uma primeira verificação baseada no teor de 
bromo/cloro, mais do que no teor de determinados compostos halogenados. Já existe um 
grande número de normas internacionais que aplicam esta abordagem (por exemplo, IPC-
4101 para laminados de PCB; IEC 61249 para placas impressas).

Alteração 48

Proposta de directiva 
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A

Revisão
O mais tardar em [...*], a Comissão 
procederá à revisão das medidas previstas 
na presente directiva, a fim de ter em 
conta, sempre que necessário, as novas 
provas científicas.
Até essa data, a Comissão apresentará, 
em particular, propostas destinadas a 
adaptar os equipamentos abrangidos 
pelas categorias 8, 9 e 11 ao disposto no 
n.º 1-A do artigo 4.º.
Até essa data, e posteriormente de quatro 
em quatro anos, a Comissão estudará 
igualmente a necessidade de ampliar a 
lista de substâncias ou grupos de 
substâncias que constam do anexo IV, em 
particular em relação às substâncias que 
figuram no anexo III, com base em dados 
científicos e tendo em conta o princípio da 
precaução.
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Durante a referida revisão, será dedicada 
uma atenção especial aos seguintes 
impactos das substâncias ou materiais em 
questão:
- a viabilidade e rentabilidade da 
reutilização e da reciclagem;
- a exposição acumulada dos 
trabalhadores que participam na recolha, 
reutilização, reciclagem e tratamento;
- as possibilidades de libertação para o 
ambiente das referidas substâncias e 
materiais ou dos seus produtos de 
transformação ou resíduos secundários, 
durante a recolha ou eliminação, bem 
como no decorrer de operações não 
conformes com as normas na UE e em 
países terceiros, em particular processos 
de tratamento térmico.
A Comissão examinará a viabilidade da 
substituição das referidas substâncias ou 
materiais por substitutos mais seguros e 
apresentará propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até à referida 
data, e posteriormente de quatro em 
quatro anos, a fim de alargar o âmbito do 
anexo IV em função das necessidades.
* Inserir data de quatro anos após a 
entrada em vigor da directiva.

Or. en

Justificação

A Directiva RSP visa unicamente o objectivo de restringir a utilização de substâncias 
halogenadas nos EEE. A Directiva RPS foi adoptada em co-decisão. As futuras restrições 
devem continuar a ser adoptadas sem co-decisão. A directiva deve estabelecer critérios 
claros para as futuras revisões. Entre estes devem figurar os impactos económicos da 
reutilização e da reciclagem, a exposição dos trabalhadores e as libertações para o ambiente, 
incluindo dos produtos de transformação (por exemplo, as dioxinas) ou a produção de 
resíduos secundários (por exemplo, resíduos perigosos resultantes da incineração). As 
revisões devem ter lugar de quatro em quatro anos.
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Alteração 49

Proposta de directiva 
Artigo 6-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Adaptação ao Regulamento REACH

A adopção de novas restrições ou recusas 
de autorização relativas a substâncias 
perigosas presentes nos EEE no quadro 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
implicará a correspondente alteração dos 
anexos pertinentes da presente directiva. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 18.º.

Or. en

Justificação

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

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 7 – parte introdutória (nova) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que:
(Esta alteração exige adaptações em todo 
o artigo; os números são convertidos em 
pontos e a sua estrutura gramatical deve 
ser modificada em consonância.) 

Or. en

(Isto aplica-se igualmente aos artigos 8, 9 e 10)
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Justificação

Visa-se a correcção de um erro de redacção da proposta da Comissão. Uma directiva não 
pode impor directamente obrigações aos operadores económicos. Apenas pode impor 
obrigações aos Estados-Membros para assegurar que os operadores económicos tomem 
certas medidas.

Alteração 51

Proposta de directiva 
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes devem elaborar a 
documentação técnica necessária e aplicar 
ou mandar aplicar o procedimento de 
controlo interno da produção que figura no 
módulo A do anexo II da Decisão 
n.º 768/2008/CE. 

2. Os fabricantes elaboram a 
documentação técnica necessária e aplicar 
ou mandar aplicar o procedimento de 
controlo interno da produção que figura no 
módulo A do anexo II da Decisão 
n.º 768/2008/CE, excepto se legislação 
específica exigir documentação técnica e 
procedimentos de controlo interno que 
sejam pelo menos tão rigorosos como o 
procedimento estabelecido no referido 
módulo.

Sempre que a conformidade do EEE com 
os requisitos aplicáveis tiver sido 
demonstrada através desse procedimento, 
os fabricantes devem elaborar uma 
declaração CE de conformidade e apor a 
marcação CE.

Sempre que a conformidade do EEE com 
os requisitos aplicáveis tiver sido 
demonstrada através desses 
procedimentos, os fabricantes elaboram
uma declaração CE de conformidade e 
apor a marcação CE.

Or. en

Justificação

Quando já for aplicável legislação comparável (por exemplo, relativamente aos dispositivos 
médicos) contendo, pelo menos, os elementos especificados no anexo VII, deve ser aceitável a 
apresentação da declaração de conformidade com essa legislação para evitar uma 
duplicação da burocracia.
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Alteração 52

Proposta de directiva 
Artigo 7 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

5. Sempre que apropriado, em função do 
risco de um produto para a saúde 
humana, o ambiente ou a recuperação e 
eliminação segura em termos ambientais, 
os fabricantes realizam ensaios por 
amostragem dos EEE comercializados, 
investigar e, se necessário, conservar um 
registo das reclamações, dos EEE não 
conformes e dos EEE recolhidos e 
informam os distribuidores dessas acções 
de controlo.

Or. en

Justificação

A Directiva RSP foi aprovada para enfrentar os riscos para a saúde humana e o ambiente -
em particular, no período de fim de vida - devido ao uso de certos materiais ou substâncias 
perigosas nos EEE. Isto deve reflectir-se na redacção deste artigo.

Alteração 53

Proposta de directiva 
Artigo 7 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem indicar no EEE o 
seu nome, nome comercial registado ou 
marca registada e o endereço de contacto 
ou, se tal não for possível, na embalagem 
ou num documento que acompanhe o EEE. 
O endereço deve indicar um ponto único de 
contacto do fabricante.

7. Os fabricantes indicam no EEE o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto ou, se 
tal não for possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o EEE. 
Quando a legislação específica aplicável 
já impuser requisitos deste tipo, serão 
aplicáveis os requisitos definidos nessa 
legislação em vez destes. O endereço deve 
indicar um ponto único de contacto do 
fabricante.

Or. en
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Justificação

Quando já for aplicável legislação comparável (por exemplo, relativamente aos dispositivos 
médicos), devem ser aplicáveis as disposições dessa legislação.

Alteração 54

Proposta de directiva 
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EEE que colocaram no mercado não está 
conforme com a presente directiva tomam
imediatamente as medidas correctivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EEE ou a sua retirada ou recolha, se for 
o caso. Além disso, se o EEE apresentar 
um risco, o fabricante informa
imediatamente desse facto as autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o EEE, fornecendo-lhes as informações 
relevantes, sobretudo no que se refere à 
não-conformidade e a qualquer medida 
correctiva aplicada.

Or. en

Justificação

A referência para a comprovação da conformidade deve ser a presente directiva, que inclui 
referências pertinentes à legislação comunitária de harmonização, e não apenas esta última. 
A supressão do verbo “dever” resulta da correcção dum erro de redacção da Comissão (ver 
alteração 50). Uma directiva não pode instituir directamente obrigações dos operadores 
económicos. Só pode instituir obrigações para os Estados-Membros de assegurar que os 
operadores económicos tomam certas medidas.
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Alteração 55

Proposta de directiva 
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes podem designar, por 
escrito, um mandatário.

1. Os fabricantes têm a possibilidade de
designar, por escrito, um mandatário.

Não fazem parte do respectivo mandato os 
deveres previstos no n.º 1 do artigo 7.º e a 
elaboração da documentação técnica.

Não fazem parte do respectivo mandato os 
deveres previstos no n.º 1 do artigo 7.º e a 
elaboração da documentação técnica.

Or. en

Justificação

Modificação da redacção em consequência da nova parte introdutória (ver alteração 50).

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos a 
contar da última vez que o EEE foi 
comercializado pelo fabricante ou o 
importador;

Or. en

Justificação

É preciso definir um início claro para o prazo de 10 anos. 
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Alteração 57

Proposta de directiva 
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os importadores indicam no EEE o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto ou, se 
tal não for possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o EEE. 
Quando a legislação específica aplicável 
já impuser requisitos deste tipo, serão 
aplicáveis os requisitos definidos nessa 
legislação em vez destes.

Or. en

Justificação

Quando já for aplicável legislação comparável (por exemplo, relativamente aos dispositivos 
médicos), devem ser aplicáveis as disposições dessa legislação.

Alteração 58

Proposta de directiva 
Artigo 9 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que tal seja considerado 
apropriado em função do risco que o EEE 
apresenta, os importadores devem, para 
proteger a saúde e a segurança dos 
consumidores, realizar ensaios por 
amostragem dos EEE comercializados, 
investigando e, se necessário, conservar um 
registo das reclamações, dos EEE não 
conformes e das recolhas de EEE, 
informando os distribuidores dessas acções 
de controlo.

5. Sempre que tal seja considerado 
apropriado em função do risco que o EEE 
apresenta para a saúde humana, o 
ambiente ou a recuperação e eliminação 
segura em termos ambientais, os 
importadores realizam ensaios por 
amostragem dos EEE comercializados, 
investigando e, se necessário, conservar um 
registo das reclamações, dos EEE não 
conformes e das recolhas de EEE, 
informando os distribuidores dessas acções 
de controlo.

Or. en
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Justificação

A Directiva RSP foi aprovada para enfrentar os riscos para a saúde humana e o ambiente -
em particular, no período de fim de vida - devido ao uso de certos materiais ou substâncias 
perigosas nos EEE. Isto deve reflectir-se na redacção deste artigo.

Alteração 59

Proposta de directiva 
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um EEE no 
mercado, os distribuidores devem verificar
se o mesmo ostenta a marcação CE, se vem 
acompanhado dos documentos necessários 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores finais no Estado-Membro no 
qual o EEE vai ser disponibilizado no 
mercado e ainda se o fabricante e o 
importador observaram os requisitos 
indicados nos n.ºs 5 e 6 do artigo 7.º e no 
n.º 3 do artigo 9.º.

2. Antes de disponibilizarem um EEE no 
mercado, os distribuidores verificam se o 
mesmo ostenta a marcação CE, se vem 
acompanhado dos documentos necessários 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores finais no Estado-Membro no 
qual o EEE vai ser disponibilizado no 
mercado e ainda se o fabricante e o 
importador observaram os requisitos 
indicados nos n.ºs 6 e 7 do artigo 7.º e no 
n.º 3 do artigo 9.º.
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Or. en

Justificação

Correcção dum erro na proposta da Comissão. 

Alteração 61

Proposta de directiva 
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Os importadores ou distribuidores são 
considerados fabricantes para efeitos da 
presente directiva, ficando sujeitos aos 
mesmos deveres que estes nos termos do 
artigo 7.º, sempre que coloquem no 
mercado um EEE em seu nome ou ao 
abrigo de uma marca sua, ou alterem um 
EEE já colocado no mercado de tal modo 
que a conformidade com os requisitos 
aplicáveis possa ser afectada.

Os Estados-Membros asseguram que os 
importadores ou distribuidores são 
considerados fabricantes para efeitos da 
presente directiva e que ficam sujeitos aos 
mesmos deveres que estes nos termos do 
artigo 7.º, sempre que coloquem no 
mercado um EEE em seu nome ou ao 
abrigo de uma marca sua, ou alterem um 
EEE já colocado no mercado de tal modo 
que a conformidade com os requisitos 
aplicáveis possa ser afectada.

Or. en

Justificação

Correcção dum erro de redacção na proposta da Comissão (ver alteração 50). Uma directiva 
não pode instituir directamente obrigações dos operadores económicos. Só pode instituir 
obrigações para os Estados-Membros de assegurar que os operadores económicos tomam 
certas medidas.

Alteração 62

Proposta de directiva 
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

A pedido das autoridades de fiscalização 
do mercado, os operadores económicos 
devem, durante um período de dez anos, 
identificar as seguintes entidades:

Os Estados-Membros asseguram que, a 
pedido das autoridades de fiscalização do 
mercado, os operadores económicos 
devem, durante um período de dez anos, 
identificar as seguintes entidades:
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Or. en

Justificação

Correcção dum erro de redacção na proposta da Comissão (ver alteração 49). Uma directiva 
não pode instituir directamente obrigações dos operadores económicos. Só pode instituir 
obrigações para os Estados-Membros de assegurar que os operadores económicos tomam 
certas medidas.

Alteração 63

Proposta de directiva 
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração CE de conformidade deve 
respeitar a estrutura do modelo, incluir os 
elementos especificados no anexo VII e ser 
actualizada. 

2. A declaração CE de conformidade deve 
respeitar a estrutura do modelo, incluir os 
elementos especificados no anexo VII e ser 
actualizada, a menos que seja aplicável 
legislação específica que exija uma 
declaração de conformidade contendo, 
pelo menos, os elementos especificados no 
Anexo VII. Ela será traduzida para a 
língua ou línguas exigidas pelo 
Estado-Membro onde o produto é 
colocado ou comercializado por um 
fabricante, importador ou distribuidor. 

Or. en

Justificação

Quando já for aplicável legislação comparável (por exemplo, relativamente aos dispositivos 
médicos) contendo, pelo menos, os elementos especificados no Anexo VII, deve ser aceitável a 
apresentação dessa declaração de conformidade para evitar a duplicação da burocracia. A 
declaração CE de conformidade deve estar disponível nas respectivas línguas oficiais de 
cada Estado-Membro onde o EEE é colocado ou comercializado.

Alteração 64

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A marcação CE deve ser seguida do Suprimido
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número de identificação do organismo 
notificado, nos casos em que um tal 
organismo se encontre envolvido na fase 
de controlo da produção.
O número de identificação do organismo 
notificado deve ser aposto pelo próprio 
organismo ou pelo fabricante ou o seu 
mandatário, segundo as instruções 
daquele.

Or. en

Justificação

Correcção dum erro na proposta da Comissão. Não há organismos notificados no caso da 
RSP.

Alteração 65

Proposta de directiva 
Artigo 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser possível indicar a conformidade com os requisitos aos níveis relevantes (materiais, 
componentes ou o produto inteiro). Quando forem efectuados tais ensaios ou medições, 
apenas se pode considerar que existe conformidade se as partes pertinentes forem mesmo 
aprovadas em ensaios ou medições. A realização dum teste em conformidade com as normas 
não significa automaticamente, por si só, que o teste foi positivo.
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Alteração 66

Proposta de directiva 
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Objecção formal contra normas 

harmonizadas
1. Sempre que considerarem que uma 
norma harmonizada não satisfaz 
inteiramente os requisitos a que 
corresponde e se encontram estabelecidos 
no artigo 4.º e no Anexo II, a Comissão 
ou o Estado-Membro em causa devem 
submeter fundamentadamente a questão à 
apreciação do Comité criado pelo 
artigo 5.º da Directiva 98/34/CE. O 
Comité deve emitir parecer 
imediatamente, após consulta aos 
organismos europeus de normalização 
competentes.
2. Face ao parecer do Comité, a Comissão 
decide se publica ou não as referências da 
norma harmonizada em causa no Jornal 
Oficial da União Europeia, se as publica 
com restrições, se mantém as referências 
aplicáveis, se as mantém com restrições 
ou se as retira.
3. A Comissão informa desse facto o 
organismo de normalização europeu em 
questão e, se necessário, solicita a revisão 
da norma harmonizada em causa.

Or. en

Justificação

Esta alteração é uma cópia exacta do artigo R9 da Decisão 768/2008/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008, relativa a um quadro comum para a 
comercialização dos produtos. Em conformidade com esse quadro legislativo, deve ser 
possível a um Estado-Membro ou à Comissão apresentar uma objecção formal contra 
normas harmonizadas.
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Alteração 67

Proposta de directiva 
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar e 
publicar, até [18 meses após a publicação 
da presente directiva no Jornal Oficial da 
União Europeia], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

Os Estados-Membros devem adoptar e 
publicar, até [18 meses após a publicação 
da presente directiva no Jornal Oficial da 
União Europeia], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de […].

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de […*].
* Inserir data 18 meses após a publicação da 
presente directiva no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

A Comissão não especificou quando serão aplicáveis as disposições porque queria deixar isto 
em aberto para o legislador. Na sua opinião, não há necessidade de adiar a aplicação das 
medidas para além da data de transposição para o direito nacional. Por isso, propõe-se que 
os Estados-Membros apliquem as disposições 18 meses após a publicação da presente 
directiva. 

Alteração 68

Proposta de directiva 
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pela presente 
directiva

Categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pela presente 
directiva

1. Grandes electrodomésticos 1. Grandes electrodomésticos
2. Pequenos electrodomésticos 2. Pequenos electrodomésticos
3. Equipamento informático e de 3. Equipamento informático e de 
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telecomunicações telecomunicações
4. Equipamento de consumo 4. Equipamento de consumo
5. Equipamento de iluminação 5. Equipamento de iluminação
6. Ferramentas eléctricas e electrónicas 
(com excepção de ferramentas industriais 
fixas de grandes dimensões), incluindo:

6. Ferramentas eléctricas e electrónicas

7. Brinquedos e equipamento de desporto e 
lazer

7. Brinquedos e equipamento de desporto e 
lazer

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

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

10. Distribuidores automáticos 10. Distribuidores automáticos
11. Outros equipamentos eléctricos e 
electrónicos não abrangidos por qualquer 
das categorias anteriores

Or. en

Justificação

É difícil perceber por que motivo devem ser excluídas deste âmbito as ferramentas industriais 
fixas de grandes dimensões, dado que os instrumentos de monitorização e controlo, incluindo 
os industriais, são incluídos. À luz do diferente âmbito das restrições e prazos 
correspondentes aplicáveis a diferentes categorias de EEE, deve ser mantida uma lista de 
categorias de EEE mas ela deve ser completada com uma categoria que cubra todos os EEE 
não abrangidos por qualquer das 10 categorias actuais. Isto asseguraria um âmbito de 
aplicação aberto sem se perder a possibilidade de distinguir entre categorias diferentes.

Alteração 69

Proposta de directiva 
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Justificação

A directiva RSP deve ser aplicável a todos os EEE e não apenas a certas categorias. O Anexo 
II é muito confuso; deveria ser uma “lista vinculativa de produtos” mas a lista não é 
exaustiva, apenas dá alguns exemplos: “…electrodomésticos, incluindo”. Isto não resolve o 
problema das diferentes interpretações destas categorias. O Anexo II deve ser suprimido e, 
em seu lugar, deve ser aplicável a definição geral de EEE.
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Alteração 70

Proposta de directiva 
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

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

As substâncias a que se refere o artigo 
6.º-A

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

5. Bisfenol A
6. Organobrominas que não sejam 
retardadores de chama bromados
7. Organocloros que não sejam 
retardadores de chama clorados ou 
plastificantes

Or. en

Justificação

O estudo encomendado pela Comissão identificou uma série de “substâncias perigosas de 
alta prioridade nos EEE” com “potencial para causar danos graves aos seres humanos e ao 
ambiente”. Nestas incluem-se as substâncias 1-5 supra. Para elas, o estudo recomendou a 
utilização de rotulagem ou indicou que “actualmente não é necessária nenhuma acção”. No 
caso das organobrominas e dos organocloros, o estudo recomendou a eliminação gradual de 
todo o grupo. A próxima revisão deve avaliar, em particular, estas substâncias de alta 
prioridade e também as organobrominas e os organocloros, cuja adição ao Anexo IV ainda 
não foi proposta.

Alteração 71

Proposta de directiva 
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

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

Substâncias proibidas a que se refere o 
n.º 7 do artigo 4.º e valores máximos de 
concentração ponderal tolerados em 
materiais homogéneos
Parte A
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Chumbo (0,1%) Chumbo (0,1%)
Mercúrio (0,1%) Mercúrio (0,1%)

Cádmio (0,01%) Cádmio (0,01%)

Crómio hexavalente (0,1%) Crómio hexavalente (0,1%) 

Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%) Bifenilos polibromados (PBB) (0,1%)

Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)

Éteres difenílicos polibromados (PBDE) 
(0,1%)

Parte B

Retardadores de chama bromados (0,1%)

Retardadores de chama clorados (0,1%)

Policloreto de vinilo (PVC) (0,1%)

Plastificantes clorados (0,1%)

Ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) 
(0,1%)
Ftalato de butilbenzilo (BBP) (0,1%)

Ftalato dibutílico (DBP) (0,1%)

Or. en

Justificação

O estudo da Comissão em matéria de reformulação da directiva RSP recomendou a 
eliminação gradual das organobrominas, dos organocloros e do PVC devido aos problemas 
que criam para o tratamento de resíduos. A indústria da electrónica já avançou bastante na 
sua iniciativa de conversão para o “baixo teor de halogenetos” (que se define como 
retardadores de chama bromados/clorados / PVC abaixo de 900ppm). O mesmo já foi feito 
por alguns fabricantes de “produtos de marca branca”. Estas acções voluntárias devem ser 
apoiadas por meio de requisitos claros da entidade legisladora com vista a criar igualdade 
de condições e proporcionar segurança do mercado.



PR\797837PT.doc 51/58 PE430.424v01-00

PT

Alteração 72

Proposta de directiva
Anexo V – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

Excepto se for indicado de outra forma, 
as aplicações do presente Anexo expiram 
em […*]
-----------------
* Inserir data de 48 meses após a entrada em 
vigor.

Or. en

Justificação

A data em que expiram as aplicações isentas da proibição prevista no n.º 1 do artigo 4.º deve 
ser especificada claramente, a fim de evitar quaisquer interpretações erradas da data exacta.

Alteração 73

Proposta de directiva
Anexo VI – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

Excepto se for indicado de outra forma, 
as aplicações do presente Anexo expiram 
4 anos após as datas referidas no n.º 3 do 
artigo 4.º.

Or. en

Justificação
A data em que expiram as aplicações isentas da proibição prevista no n.º 1 do artigo 4.º deve 
ser especificada claramente, a fim de evitar quaisquer interpretações erradas da data exacta. 
Como subcategorias de produtos diferentes das categorias 8 e 9 foram integradas 
gradualmente na directiva em momentos diferentes, as datas indicadas no n.º 3 do artigo 4.º 
devem servir de referência.
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Alteração 74

Proposta de directiva 
Anexo VI-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo VI-A
Aplicações isentas da proibição prevista 
no n.º 1 do artigo 4.º no que respeita à 
categoria 11
Excepto se for indicado de outra forma, 
as aplicações do presente Anexo expiram 
4 anos após a data referida no n.º 1-A do 
artigo 2.º.
1. Cádmio em painéis fotovoltaicos de 
película fina com base em telureto de 
cádmio

Or. en

Justificação

A introdução de um âmbito de aplicação aberto requer a criação de um anexo separado para 
permitir requisições isentas da proibição referida no n.º 1 do artigo 4.º para EEE que não se 
enquadravam no âmbito de aplicação da Directiva RSP por não serem abrangidos por 
nenhuma das 10 primeiras categorias. Deve ser concedida uma isenção aos painéis 
fotovoltaicos de película fina com base em telureto de cádmio, dado que o impacto negativo 
causado pela substituição (utilização de alternativas tecnologicamente inferiores e com 
maior intensidade energética) supera os seus benefícios (não utilização de cádmio).

Alteração 75

Proposta de directiva 
Anexo VII – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se for esse o caso, referências às normas 
harmonizadas aplicáveis utilizadas ou às 
especificações em relação às quais é 
declarada a conformidade:

6. Se for esse o caso, referências às normas 
harmonizadas aplicáveis utilizadas ou às 
especificações técnicas em relação às quais 
é declarada a conformidade:

Or. en
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Justificação

Alinhamento em conformidade com a introdução duma definição de “especificação técnica”. 

Alteração 76

Proposta de directiva 
Anexo VII – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Correcção dum erro na proposta da Comissão. Não há organismos notificados no caso da 
RSP.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

"Algumas empresas líderes levaram voluntariamente o processo mais adiante 
para eliminar as substâncias orgânicas bromadas e cloradas, mas isso não é 
suficiente para resolver os problemas no circuito comercial. Estamos convictos 
que só a legislação poderá levar todo o circuito comercial a eliminar as 
substâncias perigosas e produzir produtos sem substâncias perigosas. Para 
respeitar o princípio de precaução e cumprir com a nossa responsabilidade 
empresarial, a Acer apoiará proactivamente a RSP 2.0 para a proibição de todos 
os produtos químicos bromados/clorados"

Progresso Ambiental Acer - Produtos Não Halogenados1

1. Antecedentes

De acordo com a Comissão são vendidas anualmente, só na UE, 9,3 milhões de toneladas 
(estimativa) de equipamento eléctrico e electrónico (EEE), a maior parte dos quais são 
grandes electrodomésticos e equipamento informático e de telecomunicações. À medida em 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
O Grupo Acer é uma família de quatro marcas - Acer, Gateway, Packard Bell e eMachines. É a terceira maior 
empresa mundial no total de entregas de computadores pessoais, e a n.° 2 em computadores portáteis notebooks. 
As receitas em 2008 atingiram 16,65 mil milhões de dólares.
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que o mercado continua a crescer e os ciclos de inovação se tornam ainda mais curtos, a 
substituição do equipamento acelera, tornando os resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos (REEE) a fileira de resíduos em mais rápido crescimento. Estima-se que os 
REEE cresçam até 12,3 milhões de toneladas em 2020.

Os REEE são uma fileira complexa de resíduos, incluindo diversas substâncias perigosas. 
Estas substâncias, ou os produtos da sua transformação, podem ser libertadas no ambiente e 
prejudicar a saúde humana, especialmente se não forem adequadamente tratadas. Os riscos 
para a saúde humana e o ambiente aumentam ainda devido a operações de 
reciclagem/valorização abaixo das normas em países em desenvolvimento.

De acordo com o n.° 2 do artigo 174.º do Tratado, a correcção dos dados ao ambiente 
deverá ser feita prioritariamente na fonte. A hierarquia de resíduos na directiva-quadro 
sobre resíduos atribui a primeira prioridade à prevenção, a qual é definida inter alia como a 
instituição de medidas de prevenção de resíduos que reduzam o conteúdo das substâncias 
perigosas nos materiais e produtos.

A actual Directiva RSP, adoptada em 2003, com base numa proposta feita em 2000, 
procurava eliminar uma primeira série de substâncias perigosas nos EEE, designadamente 
certos metais pesados e dois grupos de retardadores de chama bromados. Levou a uma 
redução da eliminação de mais de 100.000 toneladas dessas substâncias, que teriam 
potencialmente sido libertadas no ambiente. 

A RSP tem sido um instrumento importante para definir não apenas uma norma europeia, mas 
uma norma mundial para os produtores. Não impediu o desenvolvimento continuado de 
novos produtos, pelo contrário - os produtos foram reconcebidos para respeitarem a RSP. E 
muitas empresas já estão a ir mais além, no sentido de por termo ao uso de compostos 
halogenados.

2. Questões fundamentais

A reformulação é uma oportunidade importante para dar mais um passo neste progresso. O 
relator concentrar-se-á em explicações relativas às novas restrições propostas, visto que estas 
foram especificamente solicitadas durante o debate em comissão a 4 de Novembro de 2009. 

As outras questões fundamentais, tais como
- âmbito de aplicação aberto (artigo 2.º)
- diferenciação entre a RSP e a REACH (considerando 8 e n.º 7 do artigo 4.º), 
- modificações dos critérios de isenção (n.º 1 do artigo 5.º),
- critérios para decidir da duração de períodos de isenção (n.º 2 do artigo 5.º),
- co-decisão para futuras restrições em vez da comitologia (artigo 6.º)

devem encontrar-se suficientemente explicadas nas justificações das alterações relevantes.

As propostas sobre disposições específicas nos nano-materiais serão acrescentadas em Janeiro 
de 2010 após nova avaliação da situação.

3. Novas restrições
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O problema das substâncias perigosas nos EEE, em especial no que respeita ao tratamento de 
resíduos, não foi resolvido pela RSP 1.0. Isto já era evidente para o co-legislador em 2003. O 
artigo 6.º da RSP obriga explicitamente a Comissão a examinar a viabilidade de substituir 
outras substâncias perigosas e materiais usados nos EEE e a apresentar propostas para 
alargar o âmbito do artigo 4.º se for caso disso. 

a) Manifestações do impacto negativo dos retardadores de chama halogenados e PVC

A Comissão estudou outras substâncias e materiais perigosos. Solicitou ao Öko-Institut que se 
ocupasse de substâncias ainda não regulamentadas na RSP, que seleccionasse substâncias 
candidatas à potencial inclusão na Directiva RSP, que avaliasse possíveis substitutos, e que 
propusesse uma política de opção para cada substância candidata1. O Öko-Institut está a rever 
as isenções ao artigo 4.º da RSP desde 2005 para a Comissão - pode assim ser considerado 
uma autoridade de referência quanto às restrições RSP.

Retardadores de chama halogenados

O estudo declara o seguinte: 

"o grupo de substâncias organobromadas e organocloradas foi considerado no 
presente estudo e a sua eliminação dos EEE é altamente recomendada pelos 
autores". 

As principais razões são as seguintes: 
- o potencial de formação de dioxinas e furanos em caso de incêndios não controlados 

(incêndios acidentais) e de combustão a temperaturas mais baixas ou em incineradores 
que não funcionem bem,  

- formação de dioxinas e furanos e outros produtos perigosos de combustão que só pode 
ser evitada através da aplicação de tecnologias avançadas de eliminação.

Contudo, nem sequer existem tecnologias avançadas em todos os Estados-Membros da 
UE, muito menos nos países em desenvolvimento. E onde existem, não há obrigação de as 
utilizar efectivamente para estas fileiras de resíduos.

Outras razões para a eliminação poderão ser encontradas na exposição de motivos da proposta 
da Comissão sobre os REEE e a RSP de 13 de Junho de 20002: 

"As substância halogenadas contidas nos REEE, em especial os retardadores de 
chama bromados, são também motivo de preocupação durante a extrusão de 
plásticos, um processo que faz parte da reciclagem dos plásticos. Devido ao risco 
de produção de dioxinas e furanos, as instalações de reciclagem não procedem 
normalmente à reciclagem dos plásticos ignífugos contidos nos REEE. Tendo em 
conta a falta de uma identificação adequada dos plásticos que contêm 
retardadores de chama e a inerente dificuldade de distinguir o plástico ignífugo 

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
2 COM(2000) 347 final
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do plástico vulgar, a maioria das instalações de reciclagem não processa 
nenhuns plásticos provenientes dos REEE." 

A utilização de retardadores de chama halogenados é um obstáculo directo à reciclagem 
de plásticos nos REEE no seu conjunto.

Os problemas supra não foram resolvidos através da eliminação de apenas dois grupos de 
retardadores de chama bromados (PBDE e PBB) até hoje. 

PVC

O estudo da Comissão faz a seguinte recomendação: 

"A eliminação do PVC deve  ... ter prioridade relativamente às medidas selectivas 
de gestão do risco para garantir uma libertação reduzida de PVC, dos seus 
aditivos e de produtos de combustão perigosos".

Os problemas dos resíduos PVC em geral foram bem documentados pela Comissão Europeia 
já em 2000 com base em cinco estudos. As conclusões foram explicitamente referidas na 
exposição de motivos da proposta de 2000: 

Os REEE contêm quantidades significativas de PVC1. Há provas substanciais em 
favor de tese que o PVC não é adequado para a incineração, especialmente tendo 
em vista a quantidade e a natureza perigosa dos resíduos de gás de combustão 
resultantes da incineração2. Além disso, as perdas de plastificantes, 
nomeadamente fetalatos, decorrentes da deposição de PVC em aterros, são 
amplamente reconhecidas e podem ter potenciais efeitos negativos na saúde 
humana e no ambiente3. É de notar também que são actualmente recicladas 
quantidades muito pequenas de resíduos de PVC, em especial provenientes dos 
REEE4.

Infelizmente os dados referentes ao PVC surgiram demasiado tarde para serem incluídos na 
RSP. Mas o problema ainda existe. Há que enfrentá-lo agora!

b) Medidas por parte dos produtores

A indústria produtora electrónica compreendeu já em 2003 os problemas das substâncias 
halogenadas no seu conjunto. As principais empresas realizaram acções individuais para se 

                                               
1 De acordo com M. Rohr, Umwelt Wirschaftsforum n.º 1, 1992, mais de 20% do plástico usado no equipamento 
eléctrico e electrónico é PVC.
2 Aspectos ambientais do PVC (Copenhaga 1996), documento de posição da Agência Dinamarquesa de 
Protecção do Ambiente. Documento dos Países Baixos sobre o PVC (Haia 1997), Ministério da Habitação, do 
Ordenamento e do Ambiente. A influência do PVC sobre a quantidade e o perigo dos resíduos de gás de 
combustão da incineração, estudo para a DG ENV, Bertin Technologies, 2000.
3 O comportamento dos PVC em aterros, estudo para a DG ENV, Argus em associação com a Universidade 
Rotstock, 1999.
4 Prognos, estudo para a DG XI, Mechanical recycling of PVC wastes, Janeiro de 2000.
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converterem ao baixo halogéneo (sem retardadores de chama halogenados e PVC)1. Há agora 
uma iniciativa global para o fazer, e está já bem avançada2. De acordo com o Greenpeace, a 
quota de mercado desses produtos está já em 50% para os telemóveis (Nokia, Sony Ericsson e 
Apple), e espera-se que atinja mais de 40% para os novos PC nos próximos 1 ou 2 anos (Acer 
e HP). Esta iniciativa inclui também a cadeia comercial (p.e. fabricantes de componentes 
plásticos) que por sua vez alcança fabricantes de EEE de outras categorias.

Se a indústria electrónica com os seus produtos altamente complexos puder converter-se ao 
baixo halogéneo nos próximos anos, então não deverá haver problemas, inter alia, para o 
sector em rápido movimento dos produtos brancos fazer o mesmo. Como exemplo, a 
Electrolux está a oferecer frigoríficos sem PVC na Suécia3. 

Quando estas medidas são tomadas na fase da concepção, segundo a indústria, não criam 
custos adicionais. Pelo contrário, pouparam à sociedade custos significativos em termos de 
prejuízos para a saúde e o ambiente. Mas para ter um êxito completo, os operadores 
económicos precisam da certeza que só é fornecida por um quadro legislativo claro.

c) Elementos referentes aos substitutos

Retardadores de chama halogenados
A Comissão argumenta que os dados disponíveis não permitem decidir sobre novas restrições 
aos retardadores de chama halogenados. Ao mesmo tempo declara que "alguma" informação 
se encontra disponível quanto aos substitutos e que está assente que não apresentam alguns 
dos perigos como a persistência, bioacumulação ou toxicidade dos retardadores de chama sem 
halogéneo4

Houve uma controvérsia semelhante acerca do DecaBDE ao longo de muitos anos. Não tendo 
dado atenção à disponibilidade de substitutos mais seguros, a Comissão teve que reconhecer 
num estudo em 2007 que "existem no mercado substitutos ... e que há dados publicados que 
sugerem que os efeitos adversos potenciais para o ambiente e a saúde humana de pelo menos 
alguns dos substitutos poderão ser mínimos."5

Consequentemente, quanto ao DecaBDE, a Comissão considera que "as incertezas que 
prevalecem acerca da sua toxicidade e degradação em outros produtos proibidos, bem como 
a disponibilidade comercial dos substitutos, justificam que se mantenha a proibição desta 
substância"6.

É difícil compreender por que razão a mesma análise deveria levar à proibição num caso 
(DecaBDE), mas não noutro caso semelhante (outros retardadores de chama halogenados).

PVC

                                               
1 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
2 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-Free_Conversion.pdf
3 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
4 Avaliação de impacto da Comissão sobre a reformulação da RSP, SEC(2008)2930
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72001L0095:PT:NOT
5 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
6 Avaliação de impacto da Comissão sobre a reformulação da RSP, SEC(2008)2930
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A Comissão não põe em questão a disponibilidade de substitutos mais seguros para o PVC na 
sua avaliação de impacto, suscitando apenas questões relativas aos custos. Se os custos 
externos do PVC fossem internalizados, a sua utilização seria proibitivamente dispendiosa. O 
facto de o PVC ser barato não pode constituir um argumento contra a sua substituição, pois 
cria custos externos significativos devido aos numerosos e bem documentados problemas do 
tratamento de resíduos PVC. 

3. Conclusões

A prevenção é preferível à cura. É melhor enfrentar os problemas ambientais na fonte - o que 
aliás o Tratado exige prioritariamente e foi implementado na directiva-quadro sobre resíduos.

Por conseguinte o relator sugere, com base em  
a) estudos da Comissão sobre a RSP, o PVC e os retardadores de chama halogenados, 
b) medidas por parte de operadores económicos e
c) informações sobre os substitutos 
a eliminação faseada dos retardadores de chama bromados e clorados, bem como do PVC e 
dos seus aditivos perigosos.


