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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Parecer favorável

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(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

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) (Reformulação)
(COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0810),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0472/2008),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665).

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 192.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

 Proposta de directiva – acto modificativo
 Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente directiva deve abranger 
todos os equipamentos eléctricos e 

(10) A presente directiva deve abranger 
todos os equipamentos eléctricos e 
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electrónicos utilizados pelos consumidores 
e os equipamentos eléctricos e electrónicos 
destinados a utilização profissional. A 
presente directiva deve aplicar-se sem 
prejuízo das normas sobre segurança e 
saúde do direito comunitário destinadas à 
protecção de todos os intervenientes em 
contacto com REEE, bem como da 
legislação comunitária especificamente 
referente à gestão de resíduos, e 
nomeadamente da Directiva 2006/66/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
6 de Setembro de 2006, relativa a pilhas e 
acumuladores e respectivos resíduos, e 
ainda da legislação comunitária relativa à 
concepção dos produtos, nomeadamente da 
Directiva 2005/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à criação 
de um quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia e que altera as 
Directivas 92/42/CEE do Conselho e 
96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

electrónicos utilizados pelos consumidores 
e os equipamentos eléctricos e electrónicos 
destinados a utilização profissional. A 
presente directiva deve aplicar-se sem 
prejuízo das normas sobre segurança e 
saúde do direito comunitário destinadas à 
protecção de todos os intervenientes em 
contacto com REEE, bem como da 
legislação comunitária especificamente 
referente à gestão de resíduos, e 
nomeadamente da Directiva 2006/66/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
6 de Setembro de 2006, relativa a pilhas e 
acumuladores e respectivos resíduos, e 
ainda da legislação comunitária relativa à 
concepção dos produtos, nomeadamente da 
Directiva 2005/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à criação 
de um quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia e que altera as 
Directivas 92/42/CEE do Conselho e 
96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Deste âmbito de 
aplicação deverão ser excluídas, entre 
outros, instalações industriais fixas de 
grandes dimensões, dado que estas se 
encontram instaladas de forma segura e 
são permanentemente operadas num 
determinado local, sendo montadas e 
desmontadas por profissionais 
qualificados, envolvendo, deste modo, um 
fluxo ordenado de resíduos. De igual 
modo, deverão ser excluídos os módulos 
fotovoltaicos igualmente instalados e 
retirados por profissionais qualificados, 
contribuindo decisivamente para alcançar 
o objectivo das energias renováveis e 
consequentemente para uma redução do 
CO2. Além disso, a indústria solar 
concluiu um acordo voluntário em 
matéria de ambiente cujo objectivo é 
reciclar 85% dos módulos fotovoltaicos. A 
Comissão deverá examinar até que ponto 
este acordo alcança os resultados 
propostos e, se for caso disso, com base 
num relatório, incluirá os módulos 
fotovoltaicos no âmbito de aplicação da 
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directiva.

Or. de

Justificação

Quer as instalações fixas, quer os módulos fotovoltaicos, constituem fluxos ordenados de 
resíduos relativamente aos quais não existe qualquer risco de serem eliminados sem 
separação e sem tratamento.

 Alteração 2

 Proposta de directiva – acto modificativo
 Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de atingir o nível de protecção 
escolhido e os objectivos ambientais 
harmonizados da Comunidade, os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
adequadas para reduzir a eliminação do 
depósito de REEE como resíduos urbanos 
não triados e para alcançar um elevado 
nível de recolha separada dos REEE. No 
intuito de garantir que os Estados-
Membros se esforçarão por criar sistemas 
de recolha eficientes, dever-se-lhes-á exigir 
que atinjam um elevado nível de recolha 
dos REEE, em especial de equipamentos 
de refrigeração e congelação que 
contenham substâncias que destroem o 
ozono e gases fluorados com efeito de 
estufa, dado o seu elevado impacto 
ambiental e por força das obrigações 
constantes do Regulamento (CE) 
n.º 2037/2000 e do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006. Os dados constantes da 
avaliação do impacto mostram que 65% 
dos equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado são já recolhidos 
separadamente, mas mais de metade destes 
são possivelmente desviados para um 
tratamento inadequado e ilegalmente 
exportados, o que conduz à perda de 
matérias-primas secundárias valiosas e a 
uma degradação do ambiente. Para resolver 
este problema, é necessário estabelecer um 

(14) A fim de atingir o nível de protecção 
escolhido e os objectivos ambientais 
harmonizados da Comunidade, os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
adequadas para reduzir a eliminação do 
depósito de REEE como resíduos urbanos 
não triados e para alcançar um elevado 
nível de recolha separada dos REEE. No 
intuito de garantir que os Estados-
Membros se esforçarão por criar sistemas 
de recolha eficientes, dever-se-lhes-á exigir 
que atinjam um elevado nível de recolha 
dos REEE, em especial de equipamentos 
de refrigeração e congelação que 
contenham substâncias que destroem o 
ozono e gases fluorados com efeito de 
estufa, dado o seu elevado impacto 
ambiental e por força das obrigações 
constantes do Regulamento (CE) 
n.º 2037/2000 e do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006. Os dados constantes da 
avaliação do impacto mostram que 65% 
dos equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado são já recolhidos 
separadamente, mas mais de metade destes 
são possivelmente desviados para um 
tratamento inadequado e ilegalmente 
exportados, o que conduz à perda de 
matérias-primas secundárias valiosas e a 
uma degradação do ambiente. Para resolver 
este problema, é necessário estabelecer um 
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objectivo de recolha ambicioso. objectivo de recolha ambicioso. Além 
disso, é de primordial importância que os 
Estados-Membros providenciem a 
fiscalização e a aplicação eficaz da 
directiva, especialmente no que se refere 
ao controlo de equipamentos eléctricos e 
electrónicos usados e transferidos da UE.

Or. de

Justificação

A transferência ilegal de equipamentos apenas pode ser combatida por meio de controlos 
eficazes dos Estados-Membros, dos quais emana a competência exclusiva neste domínio.

 Alteração 3

 Proposta de directiva – acto modificativo
 Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os utilizadores de equipamentos 
eléctricos e electrónicos do sector 
doméstico devem ter a possibilidade de 
entregar os REEE pelo menos sem 
encargos. Os produtores devem, por 
conseguinte, financiar a recolha nas 
instalações de recolha, e o tratamento, 
valorização e eliminação dos REEE. Os 
Estados-Membros devem incentivar os 
produtores a assumirem a plena 
responsabilidade pela recolha dos REEE, 
nomeadamente financiando essa recolha 
em toda a cadeia de resíduos, incluindo os 
provenientes de particulares, a fim de 
evitar o desvio de REEE recolhidos 
separadamente para tratamento abaixo do 
nível óptimo e exportação ilegal, criar 
condições equitativas, mediante a 
harmonização do financiamento pelos 
produtores em toda a UE, e transferir o 
pagamento da recolha destes resíduos dos 
contribuintes em geral para os 
consumidores de EEE, em consonância 
com o princípio do "poluidor-pagador". A 
fim de dar ao conceito de responsabilidade 
dos produtores o maior efeito, cada 

(19) Os utilizadores de equipamentos 
eléctricos e electrónicos do sector 
doméstico devem ter a possibilidade de 
entregar os REEE pelo menos sem 
encargos. Os produtores devem, por 
conseguinte, financiar a recolha nas 
instalações de recolha, e o tratamento, 
valorização e eliminação dos REEE. Os 
Estados-Membros devem incentivar todas 
as partes implicadas no manuseamento 
dos REEE a contribuírem para a 
concretização do objectivo da directiva, a 
fim de evitar o desvio de REEE recolhidos 
separadamente para tratamento abaixo do 
nível óptimo e exportação ilegal. Para que 
o pagamento da recolha destes resíduos
seja transferido dos contribuintes em geral 
para os consumidores de EEE, em 
consonância com o princípio do 
"poluidor-pagador", os Estados-Membros 
devem incentivar os produtores a tratarem 
todos os REEE recolhidos. Os 
consumidores têm a responsabilidade de 
enviar os EEE que chegaram ao fim da 
sua vida útil para centros de recolha onde 
seja possível um tratamento adequado. A 
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produtor deve ser responsável pelo 
financiamento da gestão dos resíduos 
provenientes dos seus próprios produtos. 
Os produtores deverão poder optar por 
cumprir esta obrigação quer 
individualmente quer aderindo a um 
regime colectivo. Cada produtor, ao 
colocar o produto no mercado, deverá 
prestar uma garantia financeira a fim de 
evitar que os custos da gestão de REEE 
provenientes de produtos órfãos recaiam 
sobre a sociedade ou sobre os produtores 
remanescentes. A responsabilidade pelo 
financiamento da gestão de resíduos 
históricos deverá ser repartida por todos os 
produtores existentes, reunidos em regimes 
de financiamento colectivo para os quais 
contribuirão proporcionalmente todos os 
produtores existentes no mercado no 
momento em que os custos ocorram. Os 
regimes de financiamento colectivo não 
devem ter por efeito a exclusão de 
produtores, importadores e novos agentes 
que se dediquem a nichos de mercado ou a 
quantidades reduzidas.

fim de dar ao conceito de responsabilidade 
dos produtores o maior efeito, cada 
produtor deve ser responsável pelo 
financiamento da gestão dos resíduos 
provenientes dos seus próprios produtos. 
Os produtores deverão poder optar por 
cumprir esta obrigação quer 
individualmente quer aderindo a um 
regime colectivo. Cada produtor, ao 
colocar o produto no mercado, deverá 
prestar uma garantia financeira a fim de 
evitar que os custos da gestão de REEE 
provenientes de produtos órfãos recaiam 
sobre a sociedade ou sobre os produtores 
remanescentes. A responsabilidade pelo 
financiamento da gestão de resíduos 
históricos deverá ser repartida por todos os 
produtores existentes, reunidos em regimes 
de financiamento colectivo para os quais 
contribuirão proporcionalmente todos os 
produtores existentes no mercado no 
momento em que os custos ocorram. Os 
regimes de financiamento colectivo não 
devem ter por efeito a exclusão de 
produtores, importadores e novos agentes 
que se dediquem a nichos de mercado ou a 
quantidades reduzidas.

Or. de

Justificação

As infra-estruturas existentes e que têm apresentado bons resultados neste domínio 
continuarão a assegurar a recolha dos REEE. O financiamento da recolha à porta dos 
consumidores não tem qualquer influência na concepção dos equipamentos ou quaisquer 
outras vantagens ambientais e uma transferência da repartição de encargos não garante uma 
taxa de recolha mais elevada. Não poderá ser esquecida a responsabilidade também detida 
pelo consumidor na eliminação adequada dos REEE.

 Alteração 4

 Proposta de directiva – acto modificativo
 Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os produtores devem poder indicar Suprimido
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aos compradores, aquando da venda de 
novos produtos e de modo voluntário, os 
custos da recolha, tratamento e 
eliminação dos REEE de forma 
ambientalmente sã, em consonância com 
a comunicação da Comissão sobre o 
Plano de Acção para um Consumo e 
Produção Sustentáveis e uma Política 
Industrial Sustentável, em especial no que 
respeita a um consumo mais inteligente e 
a contratos públicos ecológicos.

Or. de

Justificação

Os custos decorrentes das operações de recolha e tratamento deverão ser incorporados no 
preço do produto de modo a criar um incentivo à redução desses custos. As taxas fixas não 
reflectem nem os custos reais no fim da vida útil, nem o impacto ambiental causada por um 
produto. Os consumidores acabam por não receber qualquer informação sobre a 
possibilidade de reciclagem de um produto e os custos reais do seu tratamento.

 Alteração 5

 Proposta de directiva – acto modificativo
 Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) De modo a eliminar os obstáculos 
ao funcionamento do mercado interno 
actualmente existentes, deverá reduzir-se 
a carga administrativa, uniformizando, 
para tal, o registo e a apresentação de 
relatórios e impedindo a criação de taxas 
múltiplas para registos repetidos em cada 
um dos Estados-Membros. Deverá, em 
especial, deixar de ser exigida uma sede 
jurídica em cada Estado-Membro como 
condição para a comercialização de
equipamentos eléctricos e electrónicos, 
bastando simplesmente a nomeação de 
um representante legal no país.

Or. de
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Justificação

A experiência já adquirida com a directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos demonstrou que a diversidade das condições de registo e de apresentação de 
relatórios nos 27 Estados-Membros deu origem a uma elevada carga burocrática e custos 
inesperados. A avaliação de impacto estima em 66 milhões de euros por ano o montante das 
despesas burocráticas evitáveis. Nesta perspectiva, deverá fazer-se avançar a harmonização 
do registo e da apresentação de relatórios, bem como a interoperabilidade dos registos 
nacionais, a bem do funcionamento do mercado interno.

 Alteração 6

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável aos
equipamentos eléctricos e electrónicos 
pertencentes às categorias definidas no 
anexo I da Directiva 20xx/xx/CE 
(directiva RSP).

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

Or. de

Justificação

As directivas RSP e REEE possuem objectivos de regulamentação diferenciados, razão pela 
qual os seus âmbitos de aplicação devem ser separados. O chamado âmbito de aplicação 
"aberto" permite uma maior segurança jurídica, um importante objectivo da reformulação da 
directiva, pois, assim, todos os equipamentos eléctricos e electrónicos são abrangidos. Uma 
lista vinculativa de produtos, baseada em categorias, teria de ser permanentemente revista, 
de modo a reflectir o desenvolvimento técnico no mercado de equipamentos eléctricos e 
electrónicos.

 Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Instalações industriais fixas de 
grandes dimensões;

Or. de
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Justificação

 O objectivo da directiva consiste, em especial, na recolha e eliminação adequada de REEE. 
As instalações industriais fixas de grandes dimensões são montadas e desmontadas por 
profissionais qualificados, envolvendo um fluxo ordenado de resíduos.

 Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

e-B) Módulos fotovoltaicos.

Or. de

Justificação

O objectivo pretendido é o tratamento ecológico e a reciclagem de produtos em fim de vida, o 
que fica assegurado quando são profissionais qualificados a efectuar a montagem e a 
desmontagem dos módulos fotovoltaicos. Existe, neste caso, um fluxo ordenado de resíduos. 
Além disso, está a ser preparado por grande parte dos produtores de módulos fotovoltaicos 
um acordo voluntário em matéria de ambiente com vista à sua recolha e reciclagem, devendo 
este ser assinado no primeiro trimestre de 2010, vindo a ser seguidamente reconhecido pela 
Comissão (COM(2002)0412). Os módulos fotovoltaicos contribuem decisivamente para 
alcançar o objectivo das energias renováveis e consequentemente para uma redução do CO2.

 Alteração 9

 Proposta de directiva – acto modificativo
 Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório em que será examinado o âmbito 
de aplicação da directiva, em especial no 
que se refere à inclusão, ou não, dos 
módulos fotovoltaicos no seu âmbito de 
aplicação. Com base nesse relatório, e se 
for caso disso, a Comissão apresentará 
uma proposta.
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Or. de

Justificação

Será necessário analisar o âmbito de aplicação depois de a directiva ter sido alargada a 
todos os equipamentos eléctricos e electrónicos. Deverá, além disso, verificar-se até que 
ponto o acordo voluntário da associação ambiental PV Cycle, cujo objectivo é a reciclagem 
de 85% dos módulos fotovoltaicos, funciona na prática.

 Alteração 10

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os REEE devem ser classificados como 
resíduos provenientes de particulares ou 
provenientes de utilizadores 
não-particulares. Deve estabelecer-se a 
classificação dos tipos de REEE nestas 
categorias. Esta medida, que tem por 
objecto alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
é aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 18.º. Essa 
classificação deve basear-se, 
nomeadamente, na avaliação quantitativa 
da parte do equipamento vendida a 
particulares ou a empresas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os produtores não podem saber de antemão se um equipamento com uma dupla utilização 
(utilização a nível privado ou profissional) termina a sua vida útil ao serviço de um 
consumidor ou de uma empresa. A recolha de REEE de particulares é, na maior parte das 
vezes, mais dispendiosa. Neste caso, existe o perigo de estes equipamentos serem declarados 
como não pertencentes ao sector doméstico, o que implica um risco para o financiamento dos 
electrodomésticos. Nesta perspectiva, a directiva deverá já conter uma regulamentação e 
uma definição em conformidade (cf. alínea l) do artigo 3.º).
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 Alteração 11

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Equipamentos eléctricos e 
electrónicos», ou «EEE», os equipamentos 
cujo adequado funcionamento depende de 
correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e 
medição dessas correntes e campos, 
pertencentes às categorias definidas no 
anexo I da Directiva 20xx/xx/CE (RSP) e 
concebidos para utilização com uma tensão 
nominal não superior a 1000 V para 
corrente alterna e 1500 V para corrente 
contínua;

a) «Equipamentos eléctricos e 
electrónicos», ou «EEE», os equipamentos 
cujo adequado funcionamento depende de 
correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e 
medição dessas correntes e campos, e que 
foram concebidos para utilização com uma 
tensão nominal não superior a 1000 V para 
corrente alterna e 1500 V para corrente 
contínua;

Or. de

Justificação

Depois de todos os equipamentos eléctricos e electrónicos serem abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da directiva, deixa de ser necessária a referência ao anexo I da Directiva 
20xx/xx/CE (Directiva RSP).

 Alteração 12

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l. «REEE provenientes de particulares», os 
REEE provenientes do sector doméstico, 
bem como os REEE provenientes de fontes 
comerciais, industriais, institucionais e 
outras que, pela sua natureza e quantidade, 
sejam semelhantes aos REEE provenientes 
do sector doméstico;

l. «REEE provenientes de particulares», os 
REEE provenientes do sector doméstico, 
os REEE provenientes de fontes 
comerciais, industriais, institucionais e 
outras que, pela sua natureza e quantidade, 
sejam semelhantes aos REEE provenientes 
do sector doméstico e os REEE que podem 
ser utilizados como equipamentos 
eléctricos e electrónicos, quer no sector 
doméstico quer noutros sectores não 
domésticos;
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Or. de

Justificação

Os produtores não podem saber de antemão se um equipamento com uma dupla utilização 
(utilização a nível privado ou profissional) termina a sua vida útil ao serviço de um 
consumidor ou de uma empresa. A recolha de REEE de particulares é, na maior parte das 
vezes, mais dispendiosa. Neste caso existe o perigo de estes equipamentos serem declarados 
como não pertencentes ao sector doméstico, o que implica um risco para o financiamento dos 
electrodomésticos.

 Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

A presente definição é necessária depois de estes equipamentos terem sido excluídos do 
âmbito de aplicação. A definição encontra-se em consonância com a estabelecida para 
"instalação fixa" na Directiva 2004/108/CE. As instalações industriais fixas de grandes 
dimensões são montadas e desmontadas por profissionais qualificados. Trata-se, neste caso, 
de um fluxo ordenado de resíduos.

 Alteração 14

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea s-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

s-B) "Módulos fotovoltaicos", módulos 
previstos para utilização num sistema que 
foi concebido, montado e instalado para 



PE430.635v03-00 16/41 PR\807375PT.doc

PT

funcionar em regime contínuo, num local 
determinado e com vista à produção de 
energia para fins públicos, comerciais e 
privados.

Or. de

Justificação

Os módulos fotovoltaicos com montagem fixa e permanente no local são instalados e
removidos por profissionais qualificados e constituem um fluxo ordenado de resíduos. O 
acordo voluntário em matéria de ambiente com vista à sua recolha e reciclagem pela maior 
parte dos produtores pretende garantir o tratamento ecológico. Os módulos fotovoltaicos 
contribuem decisivamente para alcançar o objectivo das energias renováveis e 
consequentemente para uma redução do CO2.

 Alteração 15

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomarão medidas 
adequadas para reduzir a eliminação de 
REEE sob a forma de resíduos urbanos não 
triados e para alcançar um elevado nível de 
recolha separada de REEE, em especial e 
prioritariamente no que respeita aos 
equipamentos de refrigeração e congelação 
que contêm substâncias que destroem o 
ozono e gases fluorados com efeito de 
estufa.

1. Os Estados-Membros tomarão medidas 
adequadas para reduzir a eliminação de 
REEE sob a forma de resíduos urbanos não 
triados e para alcançar um elevado nível de 
recolha separada de REEE, em especial e 
prioritariamente no que respeita aos 
equipamentos de refrigeração e congelação 
que contêm substâncias que destroem o 
ozono e gases fluorados com efeito de 
estufa e às lâmpadas que contêm 
mercúrio.

Or. de

Justificação

As lâmpadas que contêm mercúrio, que são cada vez mais comercializadas como novas 
lâmpadas de menor consumo energético, constituem um elevado risco para o ambiente e a 
saúde, devendo, portanto, ser também, em grande medida, objecto de recolha separada. 
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 Alteração 16

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 5.º, os Estados-Membros 
assegurarão que os produtores, ou 
terceiros agindo por conta dos mesmos,
atinjam uma taxa de recolha mínima de 
65%. A taxa de recolha é calculada com 
base no peso total dos REEE recolhidos em 
conformidade com os artigos 5.º e 6.º num 
dado ano no Estado-Membro em causa, 
sendo expressa em percentagem do peso 
médio dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos colocados no mercado nos 
dois anos anteriores nesse Estado-Membro. 
Esta taxa de recolha deve ser atingida 
anualmente, a partir de 2016. 

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 5.º, os Estados-Membros 
assegurarão que seja atingida uma taxa de 
recolha mínima de 65%. A taxa de recolha 
é calculada com base no peso total dos 
REEE recolhidos em conformidade com os 
artigos 5.º e 6.º num dado ano no Estado-
Membro em causa, sendo expressa em 
percentagem do peso médio dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado nos três anos 
anteriores nesse Estado-Membro. Esta taxa 
de recolha deve ser atingida anualmente, a 
partir de 2016. Entre 2013 e o final de 
2015, os Estados-Membros assegurarão 
que, com base no mesmo cálculo, seja 
atingida uma taxa de recolha mínima de 
45%, a cumprir anualmente.

Or. de

Justificação

Cada Estado-Membro deve ser responsável pelo cumprimento do objectivo de recolha. Os 
produtores não podem controlar a recolha por outros intervenientes e tampouco se pode 
impor um objectivo colectivo nacional ao produtor individual. Não é através da transferência 
de responsabilidades que se obtém uma melhor taxa de recolha. Um período de referência 
mais longo compensa melhor as variações anuais e os diferentes tempos de serviço dos 
produtos. Será necessário estabelecer um objectivo intermédio, visto que o objectivo dos 4 kg 
deixou de ser adequado.

 Alteração 17

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para atingir a taxa de recolha 
mínima, os Estados-Membros asseguram 
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que as informações sobre os REEE,
- entregues nos centros de recolha, nos 
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º,
- entregues aos distribuidores, nos termos 
da alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º,
- recolhidos separadamente pelo produtor 
ou por terceiros em seu nome,
- recolhidos separadamente por outras 
vias,
são comunicadas a título gratuito aos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento do objectivo de recolha, sendo 
obrigados a participar a quantidade de REEE recolhida nos termos do n.º 5 do artigo 16.º. 
Daí a importância de todas as quantidades recolhidas lhes serem participadas, o que 
possibilita também um melhor controlo dos fluxos dos resíduos.

 Alteração 18

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Parlamento Europeu e o Conselho 
reexaminarão, até 31 de Dezembro de 
2012, a taxa de recolha e a data-limite a 
que se refere o n.º 1, tendo também em 
vista o eventual estabelecimento de um 
objectivo de recolha separada para os 
equipamentos de refrigeração e 
congelação, com base num relatório da 
Comissão eventualmente acompanhado de 
uma proposta.

4. O Parlamento Europeu e o Conselho 
reexaminarão, até 31 de Dezembro de 
2012, a taxa de recolha e a data-limite a 
que se refere o n.º 1, tendo também em 
vista o eventual estabelecimento de um 
objectivo de recolha separada para os 
equipamentos de refrigeração e congelação
e para as lâmpadas que contêm mercúrio, 
com base num relatório da Comissão 
eventualmente acompanhado de uma 
proposta.

Or. de

Justificação

As lâmpadas que contêm mercúrio, como é especialmente o caso das lâmpadas de menor 
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consumo energético, constituem um elevado risco para o ambiente e para a saúde. 
Actualmente, nem todos os países alcançaram elevadas taxas de recolha de lâmpadas, em 
especial devido ao facto de estas não apresentarem um peso elevado. Por este motivo, e tendo 
em conta os requisitos ambientais, deve ser considerado um objectivo de recolha separada 
para estas lâmpadas. 

 Alteração 19

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os REEE recolhidos separadamente 
sejam tratados.

1. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os REEE recolhidos separadamente 
sejam tratados. A Comissão procederá ao 
desenvolvimento de normas harmonizadas 
para a recolha, o tratamento e a 
reciclagem de REEE, em particular 
recorrendo ao Comité Europeu de 
Normalização.

Or. de

Justificação

Até à data não foram desenvolvidas normas de reciclagem. Existem grandes diferenças de 
qualidade na reciclagem e, consequentemente, também na eficácia com que os recursos são 
geridos. As diferenças nas normas dão origem, além disso, a distorções da concorrência, 
razão pela qual deverão ser criadas condições de concorrência equitativas.

 Alteração 20

 Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os REEE exportados da Comunidade 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1013/2006 relativo a transferências de 
resíduos dos Regulamentos (CEE)
n.º 259/93 e do Regulamento (CE) 
n.º 1418/2007 da Comissão, de 29 de 
Novembro de 2007, relativo à exportação 
de determinados resíduos, para fins de 
valorização, enumerados no anexo III ou 

2. Os REEE exportados da Comunidade 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1013/2006 relativo a transferências de 
resíduos dos Regulamentos (CEE) 
n.º 259/93 e do Regulamento (CE) 
n.º 1418/2007 da Comissão, de 29 de 
Novembro de 2007, relativo à exportação 
de determinados resíduos, para fins de 
valorização, enumerados no anexo III ou 
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no anexo III-A do Regulamento (CE) 
n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho para certos países não abrangidos 
pela Decisão da OCDE sobre o controlo 
dos movimentos transfronteiriços de 
resíduos (CE) n.º 1420/1999 do Conselho, 
de 29 de Abril de 1999, que estabelece 
regras e procedimentos comuns aplicáveis 
às transferências de determinados tipos de 
resíduos para certos países não membros 
da OCDE, bem como do Regulamento 
(CE) n.º 1547/1999 da Comissão, de 12 de 
Julho de 1999, que determina em 
conformidade com o Regulamento (CEE) 
n.º 259/93 do Conselho os processos de 
controlo a aplicar às transferências de 
certos tipos de resíduos para certos países 
onde não é aplicável a Decisão da OCDE, 
só contarão para o cumprimento das 
obrigações e objectivos enunciados no 
artigo 11.º da presente directiva se o 
exportador puder provar que o tratamento
ocorreu em condições equivalentes aos 
requisitos da presente directiva.

no anexo III-A do Regulamento (CE) 
n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho para certos países não abrangidos 
pela Decisão da OCDE sobre o controlo 
dos movimentos transfronteiriços de 
resíduos (CE) n.º 1420/1999 do Conselho, 
de 29 de Abril de 1999, que estabelece 
regras e procedimentos comuns aplicáveis 
às transferências de determinados tipos de 
resíduos para certos países não membros 
da OCDE, bem como do Regulamento 
(CE) n.º 1547/1999 da Comissão, de 12 de 
Julho de 1999, que determina em 
conformidade com o Regulamento (CEE) 
n.º 259/93 do Conselho os processos de 
controlo a aplicar às transferências de 
certos tipos de resíduos para certos países 
onde não é aplicável a Decisão da OCDE, 
só contarão para o cumprimento das 
obrigações e objectivos enunciados no 
artigo 11.º da presente directiva se o 
exportador puder provar, antes do 
transporte, mediante a apresentação de 
provas irrefutáveis, que a preparação para 
a operação de reutilização, reciclagem e 
valorização tem lugar em condições 
equivalentes aos requisitos da presente 
directiva. Depois de concluída a 
preparação para as operações de 
reutilização, reciclagem ou valorização 
deverá ser confirmado o cumprimento das 
referidas condições equivalentes.

Or. de

Justificação

O ónus da prova terá de abranger a preparação para as operações de reutilização, 
reciclagem e valorização, de modo a evitar que, fora da UE, ocorra um tratamento com base 
em normas ambientais inferiores com a finalidade de obter condições internacionais de 
concorrência idênticas. Antes e depois do transporte, os exportadores terão de apresentar 
provas da existência de normas de tratamento e valorização equivalentes no país de destino. 
Um exame ex post não será suficiente, pois o tratamento pode já ter sido realizado em 
condições não conformes com as normas comunitárias.
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Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As regras de execução devem ser 
adoptadas o mais tardar até [18 meses 
após a data de publicação da presente 
directiva no Jornal Oficial da União 
Europeia].

Or. de

Justificação

A fim de proporcionar às autoridades e às empresas a necessária segurança jurídica e de 
execução, é necessário estabelecer prazos vinculativos para a adopção das regras de 
execução.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Relativamente aos REEE pertencentes às 
categorias 1 e 4 do anexo –I-A: 

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

– 80% serão preparados para reutilização e 
reciclados.

Or. de

Justificação
A redução de dez para cinco categorias reflecte a actual prática estabelecida, evitando assim 
burocracias desnecessárias. Este modelo também faz sentido do ponto de vista ambiental, 
dado que o agrupamento toma em consideração características idênticas quer na 
composição, quer a nível da importância ecológica. As lâmpadas de incandescência e as 
lâmpadas de descarga não podem ser reutilizadas, pelo que não se pode definir um objectivo 
em termos de preparação para a reutilização.
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Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Relativamente aos REEE pertencentes à 
categoria 2 do anexo -I-A: 

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

– 70% serão preparados para reutilização e 
reciclados;

Or. de

Justificação
A redução de dez para cinco categorias reflecte a actual prática estabelecida, evitando assim 
burocracias desnecessárias. Este modelo também faz sentido do ponto de vista ambiental, 
dado que o agrupamento toma em consideração características idênticas quer na 
composição, quer a nível da importância ecológica. As lâmpadas de incandescência e as 
lâmpadas de descarga não podem ser reutilizadas, pelo que não se pode definir um objectivo 
em termos de preparação para a reutilização.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Relativamente aos REEE pertencentes à 
categoria 5 do anexo -I-A: 

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

– 55% serão preparados para reutilização e 
reciclados;

Or. de

Justificação

A redução de dez para cinco categorias reflecte a actual prática estabelecida, evitando assim 
burocracias desnecessárias. Este modelo também faz sentido do ponto de vista ambiental, 
dado que o agrupamento toma em consideração características idênticas quer na 
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composição, quer a nível da importância ecológica. As lâmpadas de incandescência e as 
lâmpadas de descarga não podem ser reutilizadas, pelo que não se pode definir um objectivo 
em termos de preparação para a reutilização.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Relativamente aos REEE 
pertencentes à categoria 3 do anexo -I-A:
– 75% serão valorizados e
– 50% serão preparados para reutilização 
e reciclados;

Or. de

Justificação

A redução de dez para cinco categorias reflecte a actual prática estabelecida, evitando assim 
burocracias desnecessárias. Este modelo também faz sentido do ponto de vista ambiental, 
dado que o agrupamento toma em consideração características idênticas quer na 
composição, quer a nível da importância ecológica. As lâmpadas de incandescência e as
lâmpadas de descarga não podem ser reutilizadas, pelo que não se pode definir um objectivo 
em termos de preparação para a reutilização.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Relativamente às lâmpadas de descarga 
de gás, 80% serão reciclados.

Or. de

Justificação

A redução de dez para cinco categorias reflecte a actual prática estabelecida, evitando assim 
burocracias desnecessárias. Este modelo também faz sentido do ponto de vista ambiental, 
dado que o agrupamento toma em consideração características idênticas quer na 
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composição, quer a nível da importância ecológica. As lâmpadas de incandescência e as 
lâmpadas de descarga não podem ser reutilizadas, pelo que não se pode definir um objectivo 
em termos de preparação para a reutilização.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As infra-estruturas existentes e que têm apresentado bons resultados neste domínio 
continuarão a assegurar a recolha dos REEE. O financiamento da recolha à porta dos 
consumidores não tem qualquer influência na concepção dos equipamentos ou quaisquer 
outras vantagens ambientais, e uma transferência da repartição de encargos não garante 
uma taxa de recolha mais elevada. O consumidor também é responsável pela eliminação 
adequada dos REEE. 

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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respeitadoras do ambiente. Os custos 
indicados não devem exceder os custos 
reais.

Or. de

Justificação

Os custos decorrentes das operações de recolha e tratamento deverão ser incorporados no 
preço do produto, de modo a criar um incentivo à redução desses custos. As taxas fixas não 
reflectem nem os custos reais no fim da vida útil, nem o impacto ambiental causada por um 
produto. Os consumidores acabam por não receber qualquer informação sobre a 
possibilidade de reciclagem de um produto e os custos reais do seu tratamento.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Deverá ser possível proceder ao intercâmbio de informações por via electrónica, de modo a 
reduzir não só os encargos administrativos, mas também os custos para as empresas.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os registos serão interoperáveis, tendo em 
vista o intercâmbio dessas informações, 
nomeadamente as relativas à quantidade de 

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

equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado nacional, assim 
como as que possibilitam as transferências 
monetárias associadas às transferências 
intracomunitárias de produtos ou REEE.

Or. de

Justificação

Não é desejável criar novos sistemas financeiros, mas apenas garantir o intercâmbio de 
informações sobre as transferências monetárias. Os registos não devem recolher as taxas e 
em seguida transferir o dinheiro entre os Estados-Membros, mas ser interoperáveis no que 
respeita às informações.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

2-A) Cada Estado-Membro assegurará
que um produtor que coloque 
equipamentos eléctricos e electrónicos no 
seu mercado, mas não seja nele residente, 
possa designar um representante legal
residente nesse Estado-Membro como 
responsável pelo cumprimento das 
obrigações decorrentes da presente 
directiva. 

Or. de

Justificação

A exigência de que todos os produtores possuam sede legal no território do Estado-Membro 
onde pretendem colocar no mercado equipamentos eléctricos e electrónicos constitui um 
entrave ao mercado interno, sendo particularmente prejudicial para as PME. Para efeitos de 
aplicação da directiva num determinado Estado-Membro, é suficiente a existência de um 
representante autorizado nele residente que assuma as obrigações decorrentes da directiva.
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Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Será estabelecido um modelo para o 
registo e a apresentação de relatórios e 
determinada a frequência destes. O modelo 
para o registo e a apresentação de 
relatórios incluirá, pelo menos, as 
seguintes informações:

- informações sobre a quantidade de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado nacional,
- os tipos de equipamento,
- as marcas,
- as categorias,
- se for caso disso, a garantia.
Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 18.º.

Or. de

Justificação

A harmonização das informações sobre as quantidades colocadas no mercado simplifica o 
processo de registo para os fabricantes e permite a comparação de dados entre os 
Estados-Membros. A indicação da categoria e do tipo de equipamento é necessária para o 
objectivo de valorização referido no artigo 11.º e, em alguns Estados-Membros, para a 
garantia. A indicação da marca é importante para garantir a aplicação de medidas contra 
comportamentos oportunistas. A harmonização conduz a um melhor funcionamento do 
mercado interno.



PE430.635v03-00 28/41 PR\807375PT.doc

PT

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

Essas inspecções abrangerão, no mínimo, 
as quantidades declaradas dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado, a fim de verificar 
o montante da garantia financeira nos 
termos do artigo 12.º, as exportações de 
REEE para fora da Comunidade, em 
conformidade com o regulamento relativo 
às transferências de resíduos, e as 
operações nas instalações de tratamento,
em conformidade com a Directiva 
2008/xx/CE relativa aos resíduos e o anexo 
II da presente directiva.

Or. de

Justificação

Não tem existido, muitas vezes, um controlo rigoroso das quantidades declaradas pelos
fabricantes. Estas têm, contudo, impacto sobre o financiamento e as garantias.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros procederão ao 
controlo das transferências de REEE, em 
conformidade com a requisitos mínimos de 
controlo constantes do anexo I.

2. Os Estados-Membros assegurarão que 
as transferências de equipamentos 
eléctricos e electrónicos usados suspeitos 
de serem REEE sejam efectuadas em 
conformidade com os requisitos mínimos 
constantes do anexo I, e controlarão essas 
transferências em conformidade.

Or. de
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Justificação

O controlo deverá incidir, em particular, nos equipamentos falsamente declarados como 
equipamentos usados, mas que na realidade são REEE que, ou não podem ser transferidos,
ou apenas podem sê-lo em condições especiais. 

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo -I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo -I-A
Categorias de equipamentos nos termos 

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

Or. de

Justificação

As cinco categorias reflectem já as actuais práticas de recolha em vigor nos 
Estados-Membros e, mediante esta redução, permitem também uma menor carga 
administrativa. O agrupamento leva em conta as considerações ambientais.
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Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo -I-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO -I-B
Lista não exaustiva de exemplos de 

equipamentos abrangidos pelas categorias 
constantes do Anexo -I-A (novo)

1. Aparelhos de arrefecimento e 
radiadores
- Frigoríficos

- Congeladores

- Aparelhos para distribuição ou venda 
automática de produtos frios

- Aparelhos de ar condicionado

- Radiadores a óleo e outros dispositivos 
de permuta de calor, que contêm outros 
meios de transferência térmica que não a 
água (como bombas de calor e 
desumidificadores)
2. Ecrãs e monitores

- Ecrãs
- Aparelhos de televisão
- Molduras digitais

- Monitores

- Computadores portáteis "laptop" 
- Computadores portáteis "notebook"
3. Lâmpadas
- Lâmpadas fluorescentes clássicas
- Lâmpadas fluorescentes compactas
- Lâmpadas de descarga de alta 
intensidade, incluindo lâmpadas de sódio 
sob pressão e lâmpadas de halogeneto 
metálico
- Lâmpadas de sódio de baixa pressão

- Lâmpadas LED
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4. Grandes aparelhos
- Aparelhos de grandes dimensões 
utilizados para cozinhar ou transformar 
os alimentos (como fornos, fogões, fornos 
microondas, máquinas de café 
encastradas) 

- Exaustores

- Grandes aparelhos de limpeza (como 
máquinas de lavar roupa, secadores de 
roupa, máquinas de lavar loiça)

- Grandes aparelhos de aquecimento 
(como grandes ventoinhas de ar quente, 
lareiras eléctricas, sistemas de 
aquecimento em mármore e pedras 
naturais, sistemas de aquecimento de 
piscinas e outros aparelhos de grandes 
dimensões para aquecimento de casas, 
camas e mobiliário para sentar)
- Grandes aparelhos para o cuidado do 
corpo (como solários, saunas, cadeiras de 
massagens)
- Grandes equipamentos informáticos e de 
telecomunicações (como 
macrocomputadores (mainframes), 
servidores, instalações e equipamentos de 
rede fixas, impressoras, copiadoras, 
postos telefónicos públicos)
- Grandes equipamentos de desporto e 
lazer (como equipamentos desportivos 
com componentes eléctricos ou 
electrónicos, caça-níqueis (slot 
machines))
- Grandes equipamentos de iluminação e 
outros equipamentos destinados a 
difundir ou controlar a luz
- Grandes instrumentos e máquinas 
industriais eléctricos e electrónicos 
- Grandes equipamentos para a produção 
e o transporte de electricidade (como 
geradores, transformadores, fontes de 
alimentação ininterruptas (USV), 
inversores)
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- Grandes equipamentos médicos 

- Grandes instrumentos de monitorização 
e controlo

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

Or. de
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Justificação

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

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos mínimos de controlo para as 
transferências de REEE

Requisitos mínimos para as transferências 
de equipamentos eléctricos e electrónicos 
usados suspeitos de serem REEE

Or. de

Justificação

O Anexo I tem por objecto os requisitos mínimos e as exigências de documentação impostas 
aos detentores de equipamentos usados que pretendem transferi-los, pelo que o título deve 
fazer referência a esse aspecto. Trata-se, portanto, de uma clarificação.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As alíneas a) e b) não se aplicam se os 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
usados forem devolvidos ao fabricante 
como lotes defeituosos para efeitos de 
reparação sob garantia, com a intenção 
de os reutilizar.

Or. de

Justificação

Em consonância com a hierarquia dos resíduos, convém apoiar a reutilização dos 
equipamentos. Daí ser autorizado o envio de equipamentos defeituosos para efeitos de
reparação sob garantia. As condições de envio de equipamentos defeituosos têm de ser 
rigorosas, de modo a evitar a abertura de uma via para o envio do equipamento usado sob o 
pretexto da reparação. 
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Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 2 – Etapa 2 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

- Nome do produto (nome do equipamento, 
de acordo com o anexo II, e categoria, de 
acordo com anexo -I-A;

Or. de

Justificação

Trata-se de uma alteração de natureza técnica em virtude do âmbito de aplicação aberto da 
directiva, em conformidade com o artigo 2.º, razão pela qual a referência à Directiva RSP é 
desnecessária.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Para além dos documentos exigidos no 
ponto 1, cada carga (p. ex., contentor ou 
camião utilizado na transferência) de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
usados será acompanhada do seguinte:

Or. de

Justificação

Os documentos referidos nos pontos 1 e 3 devem acompanhar obrigatoriamente a carga, a 
fim de se poder verificar se se trata de um equipamento usado reutilizável ou de um REEE.
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Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na ausência da documentação exigida 
nos pontos 1 e 3 e de embalagem, as 
autoridades dos Estados-Membros 
presumirão que os produtos são REEE 
perigosos e que a carga é objecto de uma 
transferência ilegal. Nestas circunstâncias, 
as autoridades competentes serão 
informadas e a carga será tratada em 
conformidade com os artigos 24.º e 25.º do 
regulamento relativo às transferências de
resíduos. Na maioria de casos, os 
responsáveis pela transferência terão de 
voltar a transportar os resíduos para o 
país de origem da transferência a 
expensas suas, sendo passíveis de sanção 
penal. Nos Estados-Membros em que 
incumbe às autoridades nacionais provar 
que os produtos são REEE e não 
equipamentos eléctricos e electrónicos, a 
falta de documentação adequada e de 
embalagem pode originar atrasos 
significativos no transporte dos resíduos 
enquanto se procede às necessárias 
investigações para determinar o estatuto 
dos produtos transferidos.

4. Na ausência da documentação exigida 
nos pontos 1 e 3 e de embalagem, que o 
detentor do equipamento a transferir deve 
apresentar, as autoridades dos Estados-
Membros presumirão que os produtos são 
REEE perigosos e que a carga é objecto de 
uma transferência ilegal. Nestas 
circunstâncias, as autoridades competentes 
serão informadas e a carga será tratada em 
conformidade com os artigos 24.º e 25.º do 
regulamento relativo às transferências de 
resíduos.

Or. de

Justificação

Trata-se de uma clarificação que visa esclarecer que o ónus da prova incumbe ao detentor do 
equipamento. Os pontos 3 e 4 não contêm disposições relativas às cargas ilegais. Estas
encontram-se nos artigos 24.º e 25.º do regulamento relativo às transferências de resíduos, 
ao qual é feita referência. Além disso, o Anexo I estabelece que o ónus da prova incumbe ao 
detentor do objecto, o que não deve ser posto em causa pelo ponto 4.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos representam o fluxo de resíduos da UE 
que regista crescimento mais rápido, o que nos coloca perante múltiplos desafios. Por um 
lado, é necessário ter em conta as consequências para o ambiente e a saúde resultantes do 
tratamento ou eliminação inadequados destes equipamentos; por outro lado, a perda de 
matérias-primas representa um problema grave. A utilização eficaz e inovadora de energia, 
materiais e recursos constitui uma questão-chave para uma economia globalizada. Por isso, o 
aumento da recolha e o tratamento adequado, em consonância com a directiva, representam 
um grande desafio.

Segundo a avaliação do impacto elaborada pela Comissão1, actualmente já são recolhidos 
85% dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos produzidos. Se compararmos a 
quantidade recolhida com o número de equipamentos colocados no mercado, verificaremos 
que 65% dos equipamentos vendidos voltam a ser recolhidos. No entanto, estes dados 
quantitativos não são comunicados às autoridades, nem são, em grande parte, tratados de 
forma adequada: só 33% dos resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos é que são 
objecto de relatórios oficiais, recolha e tratamento conforme os requisitos da directiva. Por 
conseguinte, o desafio desta revisão reside no aumento desta taxa.

Na opinião do relator, são necessárias várias abordagens para evitar a eliminação inadequada 
dos resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos.

Transferência ilegal

Os Estados-Membros representam um ponto de partida essencial para evitar a transferência 
ilegal. Cabe-lhes zelar pela implementação, assim como, em especial, pela execução e pelo 
controlo da directiva. Continua a existir, até agora, uma importante transferência ilegal de
resíduos para fora da UE. Frequentemente, os resíduos de equipamentos são declarados 
incorrectamente como produtos usados, mas que funcionam, e transferidos como tal para fora 
da UE. Por isso, esta directiva deve permitir uma distinção mais simples entre resíduos de 
equipamentos e equipamentos usados. Deste modo, as autoridades alfandegárias disporão de 
um instrumento exequível que lhes permitirá proceder a controlos eficazes. Por esta razão, 
também é importante chamar a atenção para o facto de caber aos exportadores provar que não 
se trata de resíduos de equipamentos. No entanto, os Estados-Membros têm de efectuar mais 
controlos nos portos e nas fronteiras aduaneiras. O facto de a quantidade de transportes ilegais 
ser actualmente considerável torna necessário que os Estados-Membros assumam a 
responsabilidade de que estão claramente acometidos pela execução da directiva.

Taxa de recolha

A taxa de recolha constitui uma outra alavanca importante para um tratamento adequado nos 
termos da directiva e para uma diminuição da exportação ilegal. Uma percentagem elevada de 
resíduos recolhidos em separado permite manter os fluxos de resíduos dentro da UE e 
conduzi-los para um tratamento ou preparação para a reutilização. Daí a enorme importância 

                                               
1 Avaliação do impacto COM(2008)0810.
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de existir um objectivo de recolha ambicioso. 

Alguns Estados-Membros cumpriram o objectivo de recolha de 4 kg anuais por habitante 
actualmente em vigor; alguns países atingiram mesmo uma taxa muito superior. No entanto, 
outros países falharam redondamente este objectivo nos anos de 2005 e 2006. Cabe 
claramente aos Estados-Membros esforçarem-se de todas as formas possíveis no sentido do 
cumprimento de uma elevada taxa de recolha. À Comissão cabe supervisionar o cumprimento 
dos objectivos de recolha. O objectivo de recolha de 4 kg anuais por habitante, actualmente 
em vigor, não corresponde às diferentes circunstâncias nos Estados-Membros – por exemplo, 
havia um Estado-Membro em 2006 que já tinha atingido uma quantidade mais que três vezes 
superior. Pelo contrário, outros Estados-Membros, que colocam quantidades muito pequenas 
de equipamentos eléctricos e electrónicos no mercado e cujos mercados não estão saturados, 
não conseguem alcançar o objectivo de recolha existente anteriormente. Por isso, é mais 
adequado um objectivo de recolha percentual, relativamente à quantidade de equipamentos 
colocados no mercado em causa num determinado período. Tal corresponderá às 
circunstâncias nacionais de cada Estado-Membro.

Além disso, é necessário um objectivo intermédio, visto que o objectivo percentual só se 
aplicaria a partir de 2016. O objectivo intermédio também permite uma entrada progressiva 
no ambicioso objectivo de recolha a partir de 2016. Penso que é muito importante que exista 
um objectivo de recolha ambicioso, para ajudar a obrigar os Estados-Membros a limitar as 
grandes quantidades que circulam até agora fora do "sistema REEE". Existem várias 
abordagens possíveis para os Estados-Membros nesta matéria: desde a restrição do círculo 
daqueles que estão autorizados a recolher os resíduos de equipamentos, passando pelo 
aumento do número de pontos de recolha, até à obrigação dos produtores criarem sistemas de 
incentivos para a entrega dos resíduos de equipamentos. Os mercados de resíduos nacionais 
diferem muito na sua estrutura, pelo que esta directiva não deve interferir nas estruturas 
nacionais. A disposição clara da directiva, segundo a qual todos os agentes que recolhem os 
resíduos de equipamentos devem informar, a título gratuito, o Estado-Membro sobre as 
quantidades recolhidas constitui um ponto de partida. Tal deve permitir controlar melhor os 
fluxos de resíduos. O prolongamento do período de referência para três anos visa permitir 
compensar melhor as oscilações do mercado e atender melhor também aos mercados não 
saturados. Além disso, do ponto de vista ambiental, é desejável aumentar a taxa de 
congeladores e frigoríficos recolhidos em separado, assim como de lâmpadas contendo 
mercúrio. Além disso, a Comissão deveria propor eventualmente uma taxa de recolha própria. 
Para tal, seria necessário prestar atenção no futuro aos produtos mais relevantes do ponto de 
vista ambiental, tais como lâmpadas de descarga de gás e equipamentos contendo CFC, que 
não aparecem, até agora, em separado na taxa total.

O comportamento responsável da indústria é, contudo, igualmente importante, não só no 
interesse da protecção do ambiente, mas também no seu próprio interesse. Ao receberem de 
volta os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, recebem matérias-primas 
secundárias valiosas. Actualmente, é frequente haver equipamentos de valor que não voltam 
aos produtores, um facto que os deveria estimular à oferta de incentivos aos consumidores, 
com o objectivo de levar os mesmos à entrega de resíduos de equipamentos aos produtores. A 
responsabilidade dos fabricantes exige inovação e, portanto, contribui, a longo prazo, para 
garantir a competitividade.
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Responsabilidade na concretização do objectivo de recolha

A responsabilidade dos Estados-Membros na concretização do objectivo de recolha, em lugar 
dos produtores, não resulta num enfraquecimento da responsabilidade destes últimos – pelo 
contrário. A atribuição da responsabilidade jurídica pela concretização do objectivo de 
recolha exclusivamente aos produtores não levará, necessariamente, a uma taxa 
significativamente superior. A responsabilidade dos produtores, como tal, leva a que sejam 
eles, seguramente, que possuem maior responsabilidade na recolha dos resíduos de 
equipamentos. No entanto, estes não conseguirão fazê-lo sozinhos. Está provado que nem 
todos os resíduos de equipamentos produzidos são entregues nos sistemas de recolha 
financiados por produtores. Os produtos já não estão na posse dos produtores no momento em 
que se transformam em resíduos. Estes não têm qualquer outra possibilidade de obrigar os 
outros agentes (como, por exemplo, sucateiros) à entrega dos produtos que não seja a dos 
sistemas de incentivos. Se fosse atribuída responsabilidade jurídica aos produtores pela 
concretização do objectivo de recolha, seria necessário atribuir-lhes, consequentemente, 
também a responsabilidade pela recolha. Ora a interferência nos regimes de gestão de 
resíduos nacionais não é coberta por uma competência comunitária equivalente. É necessário 
que as infra-estruturas existentes que funcionam bem possam continuar a assumir a 
responsabilidade da recolha. Além disso, não se percebe como seria possível vincular 
juridicamente o produtor individual ao cumprimento de um objectivo nacional colectivo. Pelo 
contrário, os Estados-Membros têm de atingir um objectivo de recolha ambicioso com todos 
os meios de que dispõem. As taxas já atingidas por alguns países mostram que tal é possível.

Responsabilidade dos consumidores

Os consumidores também têm uma parte substancial de responsabilidade na eliminação 
adequada de resíduos de equipamentos. Há demasiados equipamentos esquecidos ou não 
utilizados em gavetas ou eliminados de forma inadequada, juntamente com o lixo doméstico. 
Os sistemas de incentivos dos produtores podem, seguramente, contribuir neste caso para que 
os consumidores entreguem os seus equipamentos para um tratamento adequado. No entanto, 
também é da sua própria responsabilidade entregar os equipamentos a centros de recolha ou a 
distribuidores. Esta responsabilidade não pode, nem deve ser tirada aos consumidores. O 
financiamento da recolha à porta dos consumidores também deve ser recusado neste contexto. 
Tal também implicaria uma interferência nas estruturas de recolha que funcionam bem, por 
exemplo, nas estruturas municipais, sem garantia de maior benefício ambiental, portanto, de 
que houvesse menos resíduos de equipamentos a circular fora do sistema oficial de recolha.

Registo

Os primeiros anos após a entrada em vigor da directiva mostraram que as disparidades 
existentes na sua implementação nos Estados-Membros causaram, em parte, grandes 
obstáculos burocráticos e, portanto, também custos elevados. Estes dificultam 
consideravelmente o funcionamento do mercado interno. Segundo a Avaliação de Impacto, 
elaborada pela Comissão1, são possíveis poupanças de custos na ordem dos 66 milhões de 
euros por ano, o que está relacionado particularmente com a disparidade de condições para o 
registo existentes nos Estados-Membros. Também existem disposições muito díspares nos 
Estados-Membros relativas à apresentação de relatórios. Por isso, é de felicitar a proposta da 
                                               
1 Avaliação do impacto COM(2008)0810.
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Comissão no sentido de facilitar o intercâmbio de dados entre os Estados-Membros através de 
uma interoperabilidade dos sistemas. É necessário continuar a desenvolver este aspecto, 
permitindo a realização de registos em linha. A interoperabilidade dos registos também 
impede uma cobrança múltipla de taxas e, portanto, encargos múltiplos para os produtores. 
Esta harmonização dos modelos de registo e de relatórios contribuirá consideravelmente para 
a redução de custos administrativos e para uma maior uniformização na implementação da 
directiva. O que é importante neste contexto é a harmonização da base de dados dos 
Estados-Membros, visto que a possibilidade de comparação dos dados nacionais existente 
actualmente é insuficiente. Assim, por exemplo, a realização do cálculo do peso nos 
Estados-Membros não é uniforme. É necessário eliminar o obstáculo ao bom funcionamento 
do mercado interno resultante da exigência dos numerosos Estados-Membros segundo a qual 
um produtor tem de ter uma sucursal no Estado-Membro em causa, para poder colocar 
equipamentos no mercado. Basta permitir que um agente estabelecido no país assuma as 
obrigações do produtor. Continua a garantir-se a execução das obrigações que a directiva 
impõe aos produtores por parte das autoridades dos Estados-Membros, reduzindo-se, em 
especial, os encargos para as PME.

Categorias de equipamentos

A redução das categorias de equipamentos das dez, existentes até agora, para cinco representa 
mais uma simplificação. Tal corresponde à prática já existente e evita encargos 
administrativos desnecessários. As categorias são definidas de acordo com aspectos 
ambientais, visto que os grupos possuem uma composição com as mesmas características e a 
sua importância ecológica é tida em conta. As categorias deixaram de ser relevantes para o 
âmbito de aplicação, possuindo apenas relevância para a taxa de valorização e de reciclagem e 
para a preparação da taxa de reutilização. 

Âmbito de aplicação

As experiências com a directiva mostraram que existe uma interpretação e aplicação muito 
divergente por parte dos Estados-Membros no que diz respeito ao seu âmbito de aplicação. 
Por isso, a classificação em categorias específicas, para determinar se um equipamento tem de 
cumprir os requisitos da directiva deverá deixar de ser decisiva, embora, em princípio, todos 
os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devam caber no âmbito de aplicação. 
Tal corresponde a um objectivo essencial da revisão da directiva, nomeadamente, o da criação 
de clareza jurídica. As excepções no âmbito de aplicação devem ser definidos pelo próprio 
legislador na directiva. Pelo contrário, não basta estabelecer uma lista de produtos definitiva, 
visto que o sector eléctrico e electrónico constitui um mercado em rápida mudança, o que 
tornaria necessária uma revisão permanente da directiva e impossibilitaria a existência de uma 
lista actualizada.

Equipamentos de dupla utilização

Um outro esclarecimento diz respeito aos equipamentos de dupla utilização. Os equipamentos 
que tanto podem ser utilizados pelos consumidores, como se podem destinar à utilização 
profissional causam, actualmente, dificuldades na classificação enquanto equipamentos "de 
empresa a particular" ou "de empresa a empresa". Há muitos equipamentos em que não é 
possível prever antecipadamente se serão utilizados por um consumidor particular ou por um 
profissional. No entanto, a recolha dos resíduos de equipamentos provenientes de particulares 
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é, na maior parte das vezes, mais dispendiosa. Existe aqui o perigo de estes equipamentos 
serem declarados como equipamentos não domésticos e, portanto, um risco para o 
financiamento de resíduos de equipamentos provenientes de particulares. Assim sendo, o 
legislador terá de estabelecer uma regra simples e clara.

Padrões para recolha, tratamento e reciclagem

Actualmente, existem grandes diferenças de qualidade no que diz respeito à recolha, ao 
tratamento e à reciclagem de resíduos de equipamentos. É necessário agir urgentemente nesta 
matéria, a bem do ambiente. A recolha, o tratamento e a reciclagem inadequados têm 
consequências graves para o ambiente. Além disso, as diferenças de qualidade dificultam a 
concorrência. A elaboração de padrões no domínio da recolha, do tratamento e da reciclagem 
podem obviar a esta dificuldade. Além disso, revelou-se que alguns Estados-Membros ainda 
não dispõem de uma quantidade suficiente de instalações de reciclagem apropriadas e que a 
livre concorrência de sistemas de recolha colectivos é, em parte, dificultada.

Indicação dos custos

O produtor deve integrar no preço do produto os custos resultantes da recolha e do tratamento. 
Tal deve constituir um incentivo para baixar estes custos. Taxas fixas não diferenciadas para 
produtos diferentes de determinado tipo, cobrados frequentemente em países que indicaram 
custos extra, não proporcionam aos consumidores informação sobre os custos reais da 
reciclagem e do tratamento. As taxas fixas não reflectem nem os custos reais no fim da 
utilização, nem o impacto negativo no ambiente causado pelo produto. Além disso, os 
equipamentos que, após o termo da sua utilização, possuem um valor positivo não são tidos 
em conta nos custos indicados. Por conseguinte, o instrumento revelou-se ineficaz para 
informar os consumidores sobre a possibilidade de reciclagem de um produto.

O objectivo das alterações propostas consiste em criar uma taxa de recolha separada mais 
elevada, reduzir a perda de resíduos de equipamento no "sistema REEE", assim como evitar a 
transferência ilegal e, ainda, garantir um tratamento de alto nível dos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos. Além disso, os requisitos burocráticos nacionais até 
agora existentes devem ser reduzidos, eliminando-se, assim, obstáculos ao mercado interno.


