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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 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º 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)
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PÁGINA REGULAMENTAR

Por carta de 28 de Julho de 2000, a Comissão apresentou ao Parlamento, nos termos do nº 2 do 
artigo 251º e do nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, a proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
(COM(2000) 347 - 2000/0158 (COD)).

Na sessão de 8 de Setembro de 2000, a Presidente do Parlamento comunicou o envio da referida 
proposta à Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, 
competente quanto à matéria de fundo, e à Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da 
Investigação e da Energia, encarregada de emitir parecer (C5-0414/2000).

Na sua reunião de 19 de Junho de 2000, a Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor designara relator Karl-Heinz Florenz.

Nas suas reuniões de 27 de Fevereiro de 2001, 22 de Março de 2001 e 24 de Abril de 2001, a 
comissão procedeu à apreciação da proposta da Comissão e do projecto de relatório.

Na última reunião, a comissão aprovou o projecto de resolução legislativa por 44 votos a favor e 
1 abstenção.

Encontravam-se presentes no momento da votação Caroline F. Jackson, presidente,  Karl-Heinz 
Florenz, relator, Per-Arne Arvidsson, Jean-Louis Bernié (em substituição de Hans Blokland), 
David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris 
Davies, Avril Doyle, Michl Ebner (em substituição de Maria del Pilar Ayuso González), Carlo 
Fatuzzo (em substituição de Marielle de Sarnez), Marialiese Flemming, Laura González Álvarez, 
Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli Hautala (em 
substituição de Alexander de Roo), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli 
Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe 
Nisticò, Karl Erik Olsson, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Mihail Papayannakis, Marit Paulsen, 
Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Ulla Margrethe Sandbæk (em 
substituição de Jean Saint-Josse), Jacques Santkin (em substituição de Anneli Hulthén), Karin 
Scheele, Ursula Schleicher (em substituição de Cristina García-Orcoyen Tormo), Horst 
Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer, María Sornosa Martínez, Bart 
Staes (em substituição de Patricia McKenna), Dirk Sterckx (em substituição de Jules Maaten), 
Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt (em substituição de Carlos Lage), 
Phillip Whitehead e Rainer Wieland (em substituição de Emilia Franziska Müller).

Os pareceres da Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia  
encontram-se apensos ao presente relatório.

O relatório foi entregue em 3 de Maio de 2001.

O prazo para a entrega de alterações ao presente relatório constará do projecto de ordem do dia 
do período de sessões em que for apreciado.
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PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos (COM(2000) 347 – C5 - 0414/2000 – 
2000/0158(COD))

Esta proposta foi alterada como se segue:

Texto da Comissão 1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 8

(8) O objectivo de melhoria da gestão dos 
REEE não pode ser atingido de forma 
efectiva pelos Estados-Membros 
isoladamente. Em especial, as diferentes 
aplicações nacionais do princípio de 
responsabilidade do produtor levam a 
disparidades substanciais nos encargos 
financeiros impostos aos operadores 
económicos. A existência de diferentes 
políticas nacionais relativas à gestão de 
REEE prejudica a eficácia das políticas 
nacionais de reciclagem.

(8) O objectivo de melhoria da gestão dos 
REEE não pode ser atingido de forma 
efectiva pelos Estados-Membros 
isoladamente. Em especial, as diferentes 
aplicações nacionais do princípio de 
responsabilidade do produtor levam a 
disparidades substanciais nos encargos 
financeiros impostos aos operadores 
económicos. A existência de diferentes 
políticas nacionais relativas à gestão de 
REEE prejudica a eficácia das políticas 
nacionais de reciclagem, razão pela qual 
cumpre proceder a uma harmonização, à 
escala europeia, dos aspectos que, neste 
domínio, se revestem de importância 
crucial (conceitos, âmbito  de aplicação, 
objectivos em matéria de recolha e de 
valorização). 

Justificação:

Os objectivos ambientais devem, tanto quanto possível, ser definidos e alcançados de forma 
harmonizada, à escala europeia. 

Alteração 2
Considerando 8 bis (novo)

1 JO C 365 de 19.12.2000, p. 184.
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(8 bis) O princípio orientador da presente 
directiva é a responsabilidade alargada do 
produtor. A presente directiva aplica 
igualmente o princípio da internalização 
dos custos externos.

Justificação:

O objectivo do princípio da responsabilidade alargada do produtor, ao tornar os produtores 
financeiramente responsáveis pelos seus produtos quando estes se transformam em resíduos, 
consiste em criar um efeito a montante que dá origem a uma concepção compatível com o 
ambiente, que tem em conta a durabilidade, a reparação ou o melhoramento, a desmontagem e a 
reciclagem do produto.

Os custos de eliminação, suportados à data pela autoridades locais, nomeadamente no quadro da 
eliminação de resíduos domésticos – deveriam ser internalizados e o produtor deveria prever a 
valorização, a reciclagem e o desmantelamento destes equipamentos. 

O objectivo último consiste em evitar a evitar a produção de resíduos.

Alteração 3
Considerando 9

(9) As disposições da presente Directiva 
devem aplicar-se a produtos e produtores, 
independentemente da técnica de venda, 
incluindo a venda à distância ou por via 
electrónica. 

(9) As disposições da presente Directiva 
devem aplicar-se a produtos e produtores, 
independentemente da técnica de venda, 
incluindo a venda à distância ou por via 
electrónica. Cumpre, neste contexto, 
atender à necessidade de definir e aplicar 
de igual modo as obrigações cometidas aos 
produtores e distribuidores no caso de 
circuitos de distribuição daquela natureza, 
por forma a obstar a que sejam imputados 
a outros circuitos de distribuição os custos 
decorrentes do tratamento de 
equipamentos vendidos à distância.

Justificação:

Pretende-se, com a presente alteração, garantir a igualdade de tratamento do "comércio sem 
fronteiras" realizado através do comércio electrónico.
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Alteração 4
Considerando 10

(10) A presente Directiva deve abranger 
todos os equipamentos eléctricos e 
electrónicos utilizados pelos consumidores 
e os equipamentos eléctricos e electrónicos 
destinados a utilização profissional 
passíveis de introdução no fluxo de resíduos 
urbanos. A presente Directiva deve aplicar-
se sem prejuízo das normas sobre segurança 
e saúde do direito comunitário bem como 
das normas relativas à gestão de resíduos do 
direito comunitário especial, e 
nomeadamente da Directiva 91/157/CEE do 
Conselho de 18 de Março de 1991 relativa 
às pilhas e acumuladores contendo 
determinadas matérias perigosas, com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
98/101/CE da Comissão.

(10) A presente Directiva deve abranger 
todos os equipamentos eléctricos e 
electrónicos utilizados pelos consumidores 
e os equipamentos eléctricos e electrónicos 
destinados a utilização profissional 
passíveis de introdução no fluxo de resíduos 
urbanos. A presente Directiva deve aplicar-
se sem prejuízo das normas sobre segurança 
e saúde do direito nacional e comunitário 
que garantem a protecção de todas as 
pessoas que entrem em contacto com 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, bem como das normas 
relativas à gestão de resíduos do direito 
comunitário especial, e nomeadamente da 
Directiva 91/157/CEE do Conselho de 18 de 
Março de 1991 relativa às pilhas e 
acumuladores contendo determinadas 
matérias perigosas, com a redacção que lhe 
foi dada pela Directiva 98/101/CE da 
Comissão.

Justificação:

A proposta da Comissão não é suficientemente precisa em relação aos possíveis riscos para a 
saúde e a segurança das pessoas que estarão em contacto com REEE. A referência à 
regulamentação nacional em matéria de segurança é importante, já que as normas nacionais 
podem ser mais rigorosas do que as disposições da UE.
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Alteração 5
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) A directiva relativa às pilhas e 
acumuladores contendo determinadas 
matérias perigosas, também no contexto 
desta directiva, deve ser revista o mais 
depressa possível, 

Justificação:

A Comissão Europeia está há anos a trabalhar numa proposta de revisão da directiva relativa às 
pilhas e acumuladores contendo determinadas matérias perigosas (91/157/CEE). É importante 
que a directiva relativa às pilhas já revista seja associada a esta directiva. A proposta da 
Comissão a este respeito deve ser enviada ao Parlamento Europeu e ao Conselho o mais depressa 
possível.

Alteração 6
Considerando 11

(11) É necessário elaborar, tão rapidamente 
quanto possível, legislação relativamente à 
concepção e fabrico de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, a fim de reduzir ao 
mínimo o seu impacto no ambiente durante 
o respectivo ciclo de vida. Por questões de 
consistência global entre directivas 
pertinentes no que respeita aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos, tal 
legislação deve ser elaborada de acordo 
com os princípios estabelecidos na 
Resolução do Conselho, de 7 de Maio de 
1985, relativa a uma nova abordagem em 
matéria de harmonização e de 
normalização.

(11) É necessário que a Comissão elabore, 
tão rapidamente quanto possível, legislação 
relativamente à concepção e fabrico de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, a 
fim de reduzir ao mínimo o seu impacto no 
ambiente durante o respectivo ciclo de vida. 
Os Estados-Membros deveriam encorajar 
a concepção e o fabrico de equipamentos 
eléctricos e electrónicos que permitam, de 
forma plena, e facilitem a respectiva 
reparação, a possibilidade de 
revalorização, bem como a reutilização, 
desmantelamento e reciclagem.

Justificação:

A prevenção dos REEE é destacada no artigo 1º, não sendo, todavia, mencionada na presente 
directiva qualquer outra iniciativa tendo em vista a prevenção, devido à separação em três 
propostas distintas, a terceira das quais deveria incidir na concepção e no fabrico de EEE. Para 
efeitos da coerência da política REEE, a presente directiva deveria conter, pelo menos, algumas 
orientações gerais relativas a uma concepção ecológica. Por conseguinte, seria mais adequado 
que essas disposições não fossem elaboradas com base nos princípios estabelecidos na resolução 
do Conselho, de 7 de Maio de 1985, relativa a uma nova abordagem em matéria de harmonização 
e de normalização, na medida em que as propostas do tipo "nova abordagem" confiarão uma série 
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de decisões de ponderação genuinamente políticas ao organismo privado de normalização 
CENELEC, sem qualquer controlo político adequado ou participação de ONG. É sobejamente 
conhecido o facto de a "nova abordagem" não ter em vista a consecução de objectivos ambientais. 

Alteração 7
Considerando 11 bis (novo)

(11  bis) A fim de salvaguardar a saúde e a 
segurança do pessoal afecto à distribuição 
e envolvido em operações de recepção e de 
tratamento de REEE, os Estados-Membros 
definirão, em conformidade com as 
normas nacionais e comunitárias em 
matéria de saúde e de segurança, as 
condições em que a recepção pode ser 
concedida ou recusada pelos 
distribuidores.

Justificação:

A proposta da Comissão não especifica de forma circunstanciada os potenciais riscos em matéria 
de saúde e de segurança para todos quantos entrem em contacto com REEE. 

Alteração 8
Considerando 12

(12) A recolha separada é a condição prévia 
para garantir um tratamento e reciclagem 
específicos dos REEE e é necessária para 
atingir o nível desejado de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente na 
Comunidade. Os consumidores devem 
contribuir activamente para o sucesso dessa 
recolha e ser incentivados a proceder à 
entrega dos REEE. Com este fim, devem ser 
criadas instalações adequadas para a entrega 
de REEE, incluindo centros de recolha 
públicos, onde os particulares possam 
entregar esses resíduos sem encargos.

(12) A recolha separada é a condição prévia 
para garantir um tratamento e reciclagem 
específicos dos REEE e é necessária para 
atingir o nível desejado de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente na 
Comunidade. Os consumidores devem 
contribuir activamente para o sucesso dessa 
recolha e ser incentivados a proceder à 
entrega dos REEE. Com este fim, devem ser 
propiciados incentivos aos consumidores, 
tais como sistemas de produtos com 
depósito e devem ser criadas instalações 
adequadas para a entrega de REEE, 
incluindo centros de recolha públicos, onde 
os particulares possam entregar esses 
resíduos sem encargos.
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Justificação:

São necessários incentivos para que os consumidores entreguem os REEE de particulares, 
especialmente os aparelhos mais pequenos, na medida em que é este precisamente o tipo de 
equipamento que tem por destino último o caixote do lixo, não sendo objecto de tratamento 
adequado. A poluição ambiental provocada por aparelhos pequenos não deve ser subestimada, 
na medida em que a concentração de substâncias perigosas é quatro vezes superior à observada 
em equipamento de maiores dimensões. 

Alteração 9
Considerando 13

(13) Deve ter-se em vista um objectivo de 
recolha de REEE provenientes de 
particulares, a fim de atingir o nível 
escolhido de protecção e os objectivos 
ambientais harmonizados da Comunidade e, 
mais especificamente, de garantir que os 
Estados-Membros envidem esforços para a 
criação de sistemas de recolha eficientes.

(13) A fim de atingir o nível escolhido de 
protecção e os objectivos ambientais 
harmonizados da Comunidade, os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos deixem de ser depositados 
conjuntamente com resíduos urbanos não 
triados e que todos os REEE sejam 
recolhidos separadamente. No intuito de 
garantir que os Estados-Membros envidem 
esforços para a criação de sistemas de 
recolha eficientes, os Estados-Membros 
devem, sem prejuízo do objectivo de 
recolha separada de todos os resíduos de 
equipamentos, produzir  provas de uma 
taxa média annual de recolha de, no 
mínimo, seis quilogramas, por habitante, 
de resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares.
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Justificação:

Ver alteração 35. 

Alteração 10
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) Em conformidade com as 
orientações para uma estratégia europeia 
de emprego, cumpre ter em consideração a 
promoção de medidas que permitam tirar 
pleno partido das possibilidades 
propiciadas pela criação de emprego a 
nível local e na economia social.
Cumpre igualmente atender ao papel do 
sector da economia social e às 
oportunidades de emprego social no 
âmbito da recolha, triagem, reutilização, 
reciclagem e tratamento de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos.

Justificação:

As vantagens de uma gestão dos equipamentos eléctricos e electrónicos não se situam apenas no 
aspecto ambiental; este tipo de gestão constitui uma fonte importante de emprego. Em particular, 
as empresas de economia social são adequadas para criar trabalho remunerado e promover a 
integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
que possuem legislação no domínio dos REEE também a concebem como parte da legislação 
ambiental e social.

Alteração 11
Considerando 14

(14) É indispensável um tratamento 
específico dos REEE, a fim de evitar a 
dispersão de poluentes no material reciclado 
ou no fluxo de resíduos, sendo esse o meio 
mais eficaz para garantir a conformidade 
com o nível escolhido de protecção do 
ambiente da Comunidade. As instalações de 
reciclagem devem cumprir determinadas 
normas mínimas para prevenção dos 

(14) É indispensável um tratamento 
específico dos REEE, a fim de evitar a 
dispersão de poluentes no material reciclado 
ou no fluxo de resíduos, sendo esse o meio 
mais eficaz para garantir a conformidade 
com o nível escolhido de protecção do 
ambiente da Comunidade. As instalações ou 
as empresas que efectuem operações de 
reciclagem ou de tratamento devem 
cumprir determinadas normas mínimas 
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impactos ambientais negativos ligados ao 
tratamento dos REEE.

segundo sistemas certificados de gestão 
para prevenção dos impactos ambientais 
negativos ligados ao tratamento dos REEE. 
A bem de um elevado nível de protecção do 
ambiente, os Estados-Membros devem 
garantir a utilização das melhores técnicas 
e tecnologias disponíveis em matéria de 
valorização e de reciclagem. 
Paralelamente, a Comissão Europeia 
procederá à apresentação de propostas que 
visem uma maior harmonização das 
disposições aplicáveis nos 
Estados-Membros em matéria de 
instalações e de processos de reciclagem e 
tratamento.

Justificação:

A presente alteração visa garantir que qualquer instalação ou empresa que efectue operações de 
tratamento esteja sujeita a determinadas normas mínimas mediante sistemas certificados de 
gestão. A igualdade de condições de concorrência e um elevado nível de protecção ambiental 
apenas podem ser assegurados seguindo a via proposta. Já actualmente são prescritas 
determinadas normas mínimas.

A utilização das melhores técnicas e tecnologias disponíveis em matéria de valorização e de 
reciclagem revela-se imprescindível, dado que os resíduos de equipamentos contêm inúmeras 
substâncias nocivas ao ambiente, como, por exemplo, mercúrio, em proporções por vezes 
consideráveis. A valorização segundo as melhores técnicas e tecnologias disponíveis garante, já 
na fase inicial de aplicação da directiva, uma sensível redução da poluição ambiental, bem como 
a consecução das taxas de reciclagem.

Alteração 12
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) As trabalhadoras e os 
trabalhadores operantes no domínio da 
recolha e do tratamento de resíduos 
encontram-se expostos a uma 
multiplicidade particularmente grande de 
factores nocivos à saúde. A fim de obviar a 
problemas de saúde e de segurança para 
essas pessoas, há que, no quadro das 
medidas de execução, cumprir igualmente 
os princípios de prevenção de riscos, em 
conformidade com o disposto no artigo 6º 
da Directiva 89/391/CEE(1). Os 
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Estados-Membros estabelecem programas 
que tenham por objectivo conceder 
autorizações, na acepção do artigo 5º da 
Directiva relativa aos REEE, somente 
quando se encontre garantida a 
observância das normas em matéria de 
saúde e de segurança, visando a protecção 
dos trabalhadores em questão, e existam 
provas de que as pessoas em causa 
possuem as qualificações requeridas. Há 
que definir os requisitos mínimos 
aplicáveis à qualificação técnica 
necessária.

(1) JO L 183 de 12 de Junho de 1989, p. 15

Justificação:

A Impõe-se ponderar devidamente, a todos os níveis decisórios, os riscos de acidentes e 
decorrentes para a saúde a que estão expostos os trabalhadores operantes no domínio da 
recolha, triagem, acondicionamento e valorização de resíduos. Estes postos de trabalho 
caracterizam-se por uma multiplicidade de factores de risco para a saúde, como sejam  ruído, 
poeiras, abalos, carência de reconhecimento social e “stress”, factores esses que 
frequentemente ocorrem em simultâneo. A experiência demonstra também  ser particularmente 
característico que as condições de trabalho no domínio da gestão da eliminação dos resíduos 
estejam sujeitas, na perspectiva dos trabalhadores afectados, a alterações imprevisíveis, 
nomeadamente no respeitante à exposição a substâncias perigosas, o que dificulta a devida 
prevenção.

A própria proposta da Comissão faz explicitamente referência (p. 11,17, 48 e seg., 56 e 57)  aos 
graves riscos sanitários em que incorrem os trabalhadores, designadamente aquando das 
operações de desmantelagem e de reciclagem. Significativo é um dos argumentos aduzidos para 
justificar as limitações a que se encontra sujeita a utilização de retardadores de chama 
bromados: “…um controlo coerente do cumprimento dessas medidas (ou seja, de medidas de 
protecção adequadas no local de trabalho) em toda a Comunidade.” (p. 56 e 57 da proposta).
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Todavia, a proposta não é consequente quanto ao facto de os riscos sanitários indicados serem 
imediata e plenamente contemplados a partir da prevista aplicação das disposições em matéria 
de inventariação dos REEE. Por outro lado, as restrições previstas para determinadas substâncias 
não entrarão em vigor antes de (2006). Não obstante, não é  dado poder contar com uma suficiente 
protecção sanitária preventiva dos trabalhadores a partir dessa data, uma vez que REEE 
produzidos antes de (2006) terão de ser tratados ainda durante um longo período de tempo após 
a data referida.

Alteração 13
Considerando 15

(15) Deve ser atingido um elevado nível de 
valorização, especialmente de reutilização 
ou reciclagem, e os produtores devem ser 
incentivados a integrar materiais reciclados 
em equipamentos novos.

(15) À excepção dos equipamentos que 
devam ser integralmente reutilizados, 
todos os resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos recolhidos 
separadamente devem ser valorizados, 
contexto em que deve ser atingido um 
elevado nível valorização, especialmente de 
reutilização ou reciclagem. Deve ser 
conferida prioridade à reutilização de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos e respectivas componentes. 
Para além disso, os produtores devem ser 
incentivados a integrar materiais reciclados 
em equipamentos novos. Os objectivos de 
reciclagem/reutilização são realistas e 
podem ser atingidos, devendo, portanto, 
ser juridicamente vinculativos.
Os Estados-Membros devem também 
ponderar o estabelecimento de objectivos 
separados aplicáveis à reutilização de 
aparelhos e/ou componentes inteiros, de 
acordo com o tipo de equipamento, a fim 
de promover a prevenção de resíduos e a 
reutilização.
Os Estados-Membros devem, todavia, 
assegurar que a prossecução de um 
elevado nível de valorização não 
desincentive a reutilização de aparelhos 
em bom estado, nem afecte as 
organizações sem fins lucrativos que 
promovam, na União Europeia, a 
reutilização destes produtos.
Os Estados-Membros devem também 
incentivar e promover activamente o 
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desenvolvimento de novas tecnologias de 
valorização e tratamento.

Justificação:

A obrigação de valorização de todos os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
recolhidos separadamente reduzirá ao mínimo a quantidade de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos depositados em aterros. Paralelamente, o aumento do volume de resíduos 
de equipamentos valorizados e reciclados conduzirá a uma redução dos custos de valorização e, 
assim, a uma valorização mais económica.
Em contrapartida, os aparelhos que, tendo sido entregues pelo último detentor como resíduos de 
equipamentos que, podem, porém, ser integralmente reutilizados, não teriam que começar por ser 
entregues nas instalações de tratamento e valorização, podendo, já a partir da instalação de 
recolha de resíduos, ou mesmo antes, ser de novo colocados no mercado.
Em conformidade com a hierarquia europeia de resíduos, deveria ser conferida prioridade à 
reutilização de aparelhos inteiros e respectivas componentes. Os objectivos de reciclagem e 
reutilização são considerados necessários para evitar a limitação da valorização à incineração 
ou à mera remoção de alguns materiais valiosos, sendo o resto enviado para operações de 
eliminação. Testes-piloto demonstraram que os objectivos propostos pela Comissão são 
realistas.   

Embora se reconheça que a inclusão da reutilização de aparelhos inteiros nos objectivos visados 
tornaria mais complexa a tarefa de monitorização e administração, é importante que a directiva 
proposta não tenha efeitos adversos sobre as organizações sem fins lucrativos que proporcionam 
benefícios sociais e ambientais consideráveis através da formação profissional dos socialmente 
desfavorecidos e da gestão e refabricação dos REEE de uma forma compatível com o ambiente.

O desenvolvimento de novas tecnologias de valorização, reciclagem e tratamento permitira 
assegurar de que os Estados-Membros explorem todas as opções tecnológicas possíveis.

Alteração 14
Considerando 15 bis (novo)

(15 bis) Considerando que os 
Estados-Membros devem zelar para que 
os equipamentos eléctricos e electrónicos 
usados exportados para países que não 
sejam Estados-Membros da UE são 
adequados e destinados a reutilização e 
não se destinam a reciclagem, adaptação, 
depósito ou tratamento final,  

Justificação:

O perigo de os REEE serem despejados em países que não sejam Estados-Membros da UE sob o 
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disfarce de reutilização não é uma fantasia. Por isso, os Estados-Membros devem zelar para que 
só os equipamentos eléctricos e electrónicos usados são exportados para países que não 
pertencem à UE e que eles são realmente reutilizados. 

Alteração 15
Considerando 16

(16) Os princípios básicos relativos ao 
financiamento da gestão dos REEE devem 
ser estabelecidos a nível comunitário e os 
regimes de financiamento devem contribuir 
para taxas de recolha elevadas, bem como 
para a aplicação do princípio da 
responsabilidade do produtor. Para se 
atingirem, de forma mais eficiente, os 
benefícios decorrentes do conceito da 
responsabilidade do produtor, os 
produtores devem ser incentivados a 
cumprir as suas responsabilidades a título 
individual, desde que contribuam para o 
financiamento da gestão dos resíduos dos 
seus produtos colocados no mercado antes 
da entrada em vigor da obrigação de 
financiamento introduzida pela presente 
directiva.

(16) Os princípios básicos relativos ao 
financiamento da gestão dos REEE devem 
ser estabelecidos a nível comunitário e os 
regimes de financiamento devem contribuir 
para taxas de recolha elevadas, bem como 
para a aplicação do princípio da 
responsabilidade do produtor.

Justificação:

Do ponto de vista do conteúdo, revela-se mais pertinente inserir no considerando 17 os 
pormenores relativos à responsabilidade do produtor.



RR\438750PT.doc 17/93 PE 297.210

PT

Alteração 16
Considerando 17

(17) Os utilizadores de equipamentos 
eléctricos e electrónicos do sector 
doméstico devem ter a possibilidade de 
entregar os REEE sem encargos. Os 
produtores devem, por conseguinte, 
financiar o tratamento, valorização e 
eliminação dos REEE. Devem prever-se 
normas transitórias a fim de reduzir os 
custos para os produtores resultantes da 
gestão de resíduos provenientes de 
produtos colocados no mercado antes da 
entrada em vigor da presente Directiva 
(resíduos históricos). A responsabilidade 
pelo financiamento da gestão de resíduos 
históricos deve ser partilhada por todos os 
actuais produtores e cumprida através de 
sistemas individuais ou colectivos. Os 
sistemas colectivos não podem ter como 
efeito excluir produtores de pequena 
dimensão ou de nichos de mercado, nem 
importadores e novos operadores.

(17) Os utilizadores de equipamentos 
eléctricos e electrónicos do sector 
doméstico devem ter a possibilidade de 
entregar os REEE sem encargos. Os 
produtores devem, por conseguinte, 
financiar a recolha a partir das estações de 
recolha, o tratamento, valorização e 
eliminação dos REEE. A fim de conferir ao 
conceito de responsabilidade dos 
produtores um grau de eficácia tão elevado 
quanto possível, os produtores devem, 
tanto quanto possível, assumir 
individualmente o financiamento. A 
responsabilidade pelo financiamento da 
gestão de resíduos de produtos já em 
circulação (resíduos históricos) deve, em 
contrapartida, ser partilhada por todos os 
actuais produtores e cumprida através de 
sistemas individuais ou colectivos. 

Justificação:

Os produtores devem também financiar a recolha a partir da estação de entrega.
O financiamento individual deve ter prioridade relativamente ao financiamento colectivo, uma 
vez que a responsabilidade individual do produtor tem incidências directas numa concepção de 
produtos mais favorável à reciclagem.
Em contrapartida, a eliminação dos resíduos históricos apenas pode ser financiada 
colectivamente, uma vez que no mercado se encontra uma grande quantidade dos chamados 
produtos "no-name" e "órfãos", ou seja, produtos cujo produtor já não é identificável ou já não 
existe. Além do mais, as partes de mercado partilhadas pelos produtores sofreram uma deslocação 
em parte de tal modo considerável que o financiamento individual seria, para muitos produtores, 
inaceitável.
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Alteração 17
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) Os custos de recolha, tratamento 
e eliminação em boas condições 
ambientais serão internalizados no preço 
do produto.
Os Estados-Membros em que existam já 
outros acordos de financiamento antes da 
entrada em vigor da presente directiva 
deverão dispor da possibilidade de manter 
esses acordos, com base nos resultados de 
uma revisão, por um período que não 
será, porém, superior a dez anos a contar 
da data de entrada em vigor da presente 
directiva.
A responsabilidade pelo financiamento da 
gestão de resíduos históricos será 
partilhada colectivamente por todos os 
produtores existentes no momento dos 
custos suportados, em função da 
percentagem que no mercado lhes cabe 
por tipo de aparelho, por volume. Os 
Estados-Membros assegurarão que, 
durante um período transitório, definido 
em função da duração média de vida dos 
equipamentos, mas que não exceda um 
período de dez anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva, os 
produtores sejam autorizados, aquando da 
venda de novos produtos, a informar os 
utilizadores sobre os custos de recolha, 
tratamento e eliminação de resíduos 
históricos em boas condições ambientais, 
numa base voluntária. Os produtores que 
recorram a esta disposição devem 
assegurar que os custos indicados 
correspondam, de facto, aos custos 
incorridos.

Justificação:

Ver alteração 46.



RR\438750PT.doc 19/93 PE 297.210

PT

Alteração 18
Considerando 18

(18) A informação dos utilizadores sobre os 
sistemas de recolha e o seu papel na gestão 
dos REEE é indispensável para o sucesso da 
recolha desses resíduos. Essa informação 
implica uma marcação adequada dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos que 
podem ser deitados em caixotes de lixo ou 
meios semelhantes de recolha de resíduos 
urbanos.

(18) A informação dos utilizadores sobre a  
obrigação de deixarem de depositar os 
resíduos de equipamentos conjuntamente 
com resíduos urbanos não triados e de 
recolherem separadamente todos os 
resíduos de equipamentos, bem como sobre 
os sistemas de recolha e o seu papel na 
gestão dos REEE é indispensável para o 
sucesso da recolha desses resíduos. Essa 
informação implica uma marcação 
adequada dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos que podem ser deitados em 
caixotes de lixo ou meios semelhantes de 
recolha de resíduos urbanos.

Justificação:

Há que informar os utilizadores de que os resíduos de equipamentos - como proposto pelo 
relator - deixam de poder ser depositados conjuntamente com resíduos domésticos não triados 
ou com outros resíduos urbanos não triados e que há que os recolher separadamente.

Alteração 19
Considerando 19

(19) A informação para as instalações de 
tratamento fornecida pelos produtores é 
importante para facilitar a gestão, e em 
especial o tratamento, dos REEE.

(19) A informação sobre a identificação de 
componentes e materiais fornecida pelos 
produtores é importante para facilitar a 
gestão, incluindo a reutilização, a 
reciclagem e o tratamento, compatível com 
os requisitos ambientais, de REEE.

Justificação:

Não apenas as instalações de tratamento, mas também os centros de reutilização e a indústria da 
reciclagem necessitam de mais informações relativamente à identificação de componentes e 
materiais, poluentes e manuais sobre a transformação e renovação de REEE.

Alteração 20
Considerando 19 bis (novo)

(19 bis) Os Estados-Membros assegurarão 
que os sistemas de inspecção e de controlo 
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estejam operacionais para efeitos de uma 
correcta aplicação das disposições da 
presente directiva.

Justificação:

Uma das prioridades prosseguidas pelo Parlamento Europeu consiste em garantir uma correcta 
aplicação da legislação ambiental. Tal foi reiterado na recente conciliação relativa a uma 
recomendação da UE sobre critérios mínimos aplicáveis a inspecções ambientais.

Alteração 21
Considerando 20

(20) São necessárias informações sobre o 
número e peso dos elementos dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado na Comunidade 
Europeia e sobre as taxas de recolha e 
reciclagem de REEE, para fins de 
acompanhamento do sucesso dos sistemas 
de recolha.

(20) São necessárias informações sobre o 
número e peso dos elementos dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
colocados no mercado na Comunidade 
Europeia e sobre as taxas de recolha, 
reutilização (incluindo reutilização de 
aparelhos inteiros), reciclagem, 
valorização e exportação de REEE, para 
fins de acompanhamento da consecução 
dos objectivos da presente directiva.

Justificação:

A fim de controlar a aplicação da directiva e de rever as taxas de reutilização e de reciclagem 
tendo em vista fixar objectivos apropriados para o período após 2008, com o objectivo de 
estabelecer objectivos distintos para a reutilização de aparelhos inteiros, são necessárias 
informações integrais relativamente ao fluxo dos resíduos.
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Alteração 22
Artigo 1º

Fins
Os fins da presente directiva são, 
prioritariamente, a prevenção da formação 
de resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos (REEE) e, adicionalmente, a 
reutilização, reciclagem e outras formas de 
valorização desses resíduos, de modo a 
reduzir a quantidade de resíduos a eliminar. 
Destina-se igualmente a melhorar o 
comportamento ambiental de todos os 
operadores económicos envolvidos no ciclo 
de vida dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos e, em especial, dos operadores 
directamente envolvidos no tratamento de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos. 

Fins
Os fins da presente directiva são, 
prioritariamente, a prevenção da formação 
de resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos (REEE) e, adicionalmente, a 
reutilização, reciclagem e outras formas de 
valorização desses resíduos, de modo a 
reduzir a quantidade de resíduos a eliminar. 
Destina-se igualmente a melhorar o 
comportamento ambiental de todos quantos 
se encontrem envolvidos no ciclo de vida 
dos equipamentos eléctricos e electrónicos 
e, em especial, dos operadores directamente 
envolvidos no tratamento de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos. 

Justificação:

Não só os operadores económicos, mas também, inter alia, os consumidores estão implicados no 
ciclo de vida dos equipamentos eléctricos e electrónicos, devendo, por conseguinte, contribuir 
para uma melhoria do comportamento ambiental, na medida em que, por exemplo, deixem de 
depositar os resíduos de equipamentos conjuntamente com os resíduos domésticos, passando a 
recolhê-los separadamente.

Alteração 23
Artigo 2º, nº 1

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
abrangidos pelas categorias definidas no 
Anexo I A.

1. A presente directiva é aplicável aos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
abrangidos pelas categorias definidas no 
Anexo I A, e a REEE, incluindo cabos, 
peças sobressalentes e de substituição dos 
mesmos, independentemente da forma 
como o equipamento foi mantido ou 
reparado ao longo do seu ciclo de vida útil 
e do facto de estar equipado com peças 
fornecidas pelo produtor ou outras peças 
cuja incorporação, enquanto peças 
sobressalentes ou de substituição, foi 
conforme à legislação nacional ou 
comunitária relevante.
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Justificação:

Não apenas as peças sobressalentes e as peças de substituição, mas também os cabos deverão ser 
tidos em consideração, na medida em que também contêm substâncias perigosas. Esta a razão 
pela qual deverão ser objecto de tratamento separado.

Alteração 24
Artigo 2º, nº 2

2. Os artigos 4º n°s 1, 3, 4 e 5, 7º e 9º não 
são aplicáveis a equipamentos eléctricos e 
electrónicos abrangidos pelas categorias 8, 
9 e 10 do Anexo I A.

Suprimido.

Justificação:

Os equipamentos abrangidos pelas categorias 8, 9 e 10 (sistemas de equipamentos médicos, 
instrumentos de monitorização e controlo, distribuidores automáticos) são predominantemente 
utilizados a nível profissional. A exclusão destes equipamentos dos nºs 1 e 5 do artigo 4º, bem 
como dos artigos 7º e 9º, é supérflua, uma vez que estas disposições apenas se reportam aos 
equipamentos para uso doméstico.
A exclusão das categorias 8, 9 e 10 do nº 3 do artigo 4º libertaria os produtores da obrigação de 
preverem a recolha destes equipamentos, que são utilizados sobretudo a nível profissional. O 
relator é, contudo, da opinião de que os produtores devem também prever a recolha destes 
equipamentos.
As categorias 8, 9 e 10 não devem ser excluídas do âmbito de aplicação do nº 4 do artigo 4º, a 
fim de garantir que também os resíduos destes equipamentos sejam valorizados!

Alteração 25
Artigo 2º, nº 3 quater (novo)

(3 quarter) Caso um produtor forneça e/ou 
distribua todo e qualquer equipamento 
eléctrico ou electrónico (ou produtos que 
contenham equipamento eléctrico ou 
electrónico) que o mesmo tenha 
importado, em qualquer Estado-Membro, 
em benefício de outra pessoa ("primeiro 
detentor") ao abrigo de um acordo 
financeiro, o primeiro detentor será 
considerado o importador, numa base 
profissional, para efeitos da presente 
directiva.

Justificação:
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O âmbito de aplicação da directiva é suficientemente lato para impor obrigações aos 
financiadores enquanto importadores de equipamento eléctrico (incluindo-os, por conseguinte, 
no âmbito de aplicação da definição de "produtor"). Mais uma vez, afigura-se inapropriado 
(cremos que não intencionalmente) que as obrigações do produtor daí decorrentes sejam 
impostas aos financiadores desta forma.

Alteração 26
Artigo 3º, alínea b)

b) "Resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos" (REEE), equipamentos 
eléctricos ou electrónicos que constituem 
um resíduo, nos termos da alínea a) do 
artigo 1º da Directiva 75/442/CEE, 
incluindo todos os componentes, 
subconjuntos e materiais consumíveis que 
fazem parte do produto no momento em 
que este é descartado;

b) "Resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos" (REEE), equipamentos 
eléctricos ou electrónicos que constituem 
um resíduo, nos termos da alínea a) do 
artigo 1º da Directiva 75/442/CEE, 
incluindo todos os componentes, 
subconjuntos e materiais consumíveis;

Justificação:

Os componentes, subconjuntos e materiais consumíveis deveriam ser abrangidos pela presente 
directiva, mesmo nos casos em que não sejam descartados em simultâneo com o produto de que 
fazem parte. 

Alteração 27
Artigo 3º, alínea d)

d) "Reutilização", qualquer operação 
através da qual os equipamentos eléctricos 
e electrónicos ou os seus componentes 
sejam utilizados para o mesmo fim para 
que foram concebidos. A "reutilização" 
inclui a utilização continuada de resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos,  
que são devolvidos a centros de recolha, 
distribuidores, instalações de reciclagem ou 
fabricantes;

d) "Reutilização", qualquer operação 
através da qual os equipamentos eléctricos 
e electrónicos ou os seus componentes 
sejam utilizados para o mesmo fim para 
que foram concebidos. A "reutilização" 
inclui a utilização continuada de resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos, 
enquanto aparelhos inteiros ou enquanto 
componentes,  que são devolvidos a 
centros de recolha, distribuidores, 
instalações de reciclagem ou fabricantes;

Justificação:

Clarificação da definição de reutilização.

Alteração 28
Artigo 3º, alínea j), introdução, e ponto i)
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j) "Produtor", qualquer entidade que 

i) procede ao fabrico e venda de 
equipamentos eléctricos e electrónicos sob 
marca própria, independentemente da 
técnica de venda, incluindo a venda à 
distância ou por via electrónica;

j) "Produtor", qualquer entidade que 
independentemente das técnicas de venda 
utilizadas, incluindo a comunicação à 
distância na acepção da directiva do 
Parlamento e do Conselho relativa à 
protecção dos consumidores em matéria 
de contratos à distância (97/7/CE):

i) procede ao fabrico e venda de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
num Estado-Membro sob marca própria, 
independentemente da técnica de venda, 
incluindo a venda à distância ou por via 
electrónica;

Justificação:

O conceito de importador para um Estado-Membro (subalínea iii)) é ambíguo. Com base no 
Tratado, a definição de importador aplica-se a uma empresa que adquire produtos no exterior da 
UE, para vendê-los na União. No mercado dos EEE existe uma quota significativa de produtos 
que entra no mercado dos Estados-Membros através de canais que não são os inerentes a uma 
marca, por exemplo, assemblagem, cadeias de venda pan-europeias ou reimportadores. O 
presente texto não abarca estes casos e poderia, assim, gerar um grande número de produtos 
"órfãos".
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Alteração 29
Artigo 3º, alínea j) e  ponto ii)

j) "Produtor", qualquer entidade que

ii) procede à revenda, sob marca própria, de 
equipamentos produzidos por outros 
fornecedores, independentemente da 
técnica de venda, incluindo a venda à 
distância ou por via electrónica;
iii) procede à importação de 
equipamentos eléctricos e electrónicos para 
um Estado-Membro, enquanto actividade 
profissional.

j) "Produtor", qualquer entidade que

ii) procede à revenda, sob marca própria, de 
equipamentos produzidos por outros 
fornecedores, independentemente da 
técnica de venda, incluindo a venda à 
distância ou por via electrónica, contexto 
em que o revendedor não deve ser 
considerado produtor, desde que o nome 
do produtor conste do equipamento nos 
termos do disposto na alínea i);
iii) procede à importação de 
equipamentos eléctricos e electrónicos para 
um Estado-Membro, enquanto actividade 
profissional.

Justificação:

A presente proposta de alteração tem em conta a problemática do "dual-branding", ao garantir 
que as empresas que aponham a sua marca própria paralelamente ao nome do produtor real, mas 
não tenham qualquer influência na concepção do produto, sejam excluídas da definição do 
conceito de "produtor" e isentas das obrigações que lhe estão associadas.

Alteração 30
Artigo 3, alínea j), ponto iii bis) (novo)

(iii bis) Proceda à operação do serviço e da 
manutenção de equipamento eléctrico e 
electrónico, no âmbito de um acordo com o 
produtor, o importador ou o vendedor, 
quando o equipamento electrónico e 
eléctrico seja vendido à distância e por via 
electrónica e não recaia no âmbito de 
aplicação dos pontos i) a iii).

Justificação:

A presente definição destina-se a evitar a prática de "free riding". De acordo com as novas 
normas da UE em matéria de IVA, os grandes importadores no âmbito do comércio electrónico 
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são susceptíveis de se encontrarem registados num Estado-Membro, recaindo, por conseguinte, 
na definição consagrada nos pontos i) a iii). Todavia, esta obrigação poderia não dizer respeito 
a PME em países terceiros que procedam à venda à distância ou por via electrónica.

Alteração 31
Artigo 3, alínea m) bis) (nova)

(m bis) "acordo financeiro", qualquer 
acordo de empréstimo, locação, aluguer ou 
venda diferida que se reporte a qualquer 
equipamento, independentemente do facto 
de os termos desse acordo ou de qualquer 
outro acordo colateral preverem a 
possibilidade de transferência de 
propriedade desse equipamento.

Justificação:

A presente alteração tem por objectivo clarificar as responsabilidades dos fabricantes, dos 
respectivos agentes e financiadores enquanto "distribuidores" ao abrigo do projecto de 
directiva. Com a actual formação é possível que essas organizações que apenas forneçam 
financiamento relativamente aos equipamentos eléctricos e electrónicos (e que não têm 
quaisquer obrigações de operação ou de manutenção do produto ao longo do seu ciclo de vida 
útil) se vissem confrontados com a obrigação de proceder à entrega dos REEE. Ora, tal não é o 
objectivo subjacente à directiva em apreço.

Há que deixar bem claro que as entidades de financiamento carecem dos conhecimentos 
apropriados para cumprirem estas obrigações, circunscrevendo-se praticamente ao 
financiamento de bens produzidos ou distribuídos por outros (são esses operadores que terão 
contacto directo com os consumidores). Ademais, essas entidades podem ser filiais de 
instituições financeiras, incluindo bancos e outros organismos financeiros (sem qualquer "know 
how" em matéria de eliminação) ou sucursais financeiras de produtores (em que os 
conhecimentos nesta matéria, se existirem, estão na posse de uma outra parte do grupo).
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Alteração 32
Artigo 3, alínea m) ter) (nova)

(m ter) "instalação de recolha", qualquer 
instalação que receba REEE do detentor 
final. Os retalhistas poderão também ser 
considerados instalações de recolha.

Justificação:

Esta nova definição deveria contribuir para reforçar a clareza da directiva e, especialmente, do 
nº 2 do artigo 7º.

Alteração 33
Artigo 3, alínea m) quater) (nova)

(m quarter) "financiamento individual", 
cada produtor é responsável pelos custos 
associados aos seus próprios produtos.

Justificação

A presente definição permite clarificar a alteração proposta pelo relator ao nº 3 do artigo 7º.

Alteração 34
Artigo 3, alínea m) quinquies (nova) 

(m quinquies) “detentor”: qualquer 
pessoa que seja o utilizador final ou o 
detentor de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, a saber, particulares, 
distribuidores, municípios ou qualquer 
outra pessoa detentora de equipamentos 
eléctricos e electrónicos ou que aceite 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos.

Justificação
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Pretende-se com esta alteração clarificar o termo “detentor”, já que na proposta da Comissão a 
utilização desse termo e do termo “detentor final” não resulta clara.

Alteração 35
Artigo 4

(-1) Os Estados-Membros assegurarão que, 
o mais tardar  [30 meses a contar da data 
de entrada em vigor da presente directiva], 
os REEE deixem de ser eliminados 
conjuntamente com os resíduos urbanos 
não triados e que todos os REEE sejam 
objecto de recolha separada.

1.  Os Estados-Membros assegurarão a 
criação de sistemas que permitam aos 
detentores finais e distribuidores entregar, 
sem encargos, resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos provenientes de 
particulares. Os Estados-Membros 
garantirão a disponibilidade e acessibilidade 
dos meios de recolha necessários, tendo em 
conta a densidade populacional.

1.  Os Estados-Membros assegurarão a 
criação, o mais tardar  [30 meses a contar 
da data de entrada em vigor da presente 
directiva], de sistemas que permitam aos 
detentores finais e distribuidores entregar, 
sem encargos, resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos provenientes de 
particulares. Esses sistemas podem 
compreender, quer a recolha de resíduos 
provenientes de particulares, quer a 
instituição de centros de recolha. Os 
Estados-Membros garantirão a 
disponibilidade e acessibilidade, a partir da 
data supramencionada, dos meios de 
recolha necessários, tendo em conta a 
densidade populacional.
1 bis. Em virtude do ónus imposto pela 
directiva aos retalhistas, os produtores 
poderão definir, com os seus distribuidores, 
os pontos de recolha centralizados, em 
conformidade com os requisitos 
consagrados no nº 1 do artigo 4º.
1. Os Estados-Membros assegurarão a 
criação, o mais tardar até [30 meses após a 
entrada em vigor da presente directiva], de 
sistemas que permitam aos detentores finais 
e distribuidores entregar, sem encargos, 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares. 

2.  Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores, ao fornecerem um novo 
produto, se ofereçam para receber, sem 
encargos, resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos semelhantes 
provenientes de particulares, desde que esses 

2.  Os Estados-Membros garantirão que, o 
mais tardar  [30 meses a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva], os 
distribuidores, ao fornecerem um novo 
produto, se ofereçam para receber, sem 
encargos, resíduos de equipamentos 
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equipamentos estejam livres de 
contaminantes (incluindo contaminantes 
radioactivos e biológicos).

eléctricos e electrónicos semelhantes 
provenientes de particulares, 

Os Estados-Membros podem derrogar desta 
disposição desde que assegurem que tal não 
dificulte a entrega dos REEE por parte dos 
consumidores e desde que o sistema em 
causa seja isento de encargos para os 
consumidores.
Em conformidade com as disposições das 
Directivas 67/548/CEE e 88/379/CEE, e em 
função das normas comunitárias ou 
nacionais em matéria de saúde e 
segurança, os distribuidores podem recusar 
a retoma de REEE presumivelmente 
contaminados, incluindo contaminantes 
radioactivos, biológicos ou perigosos e 
susceptíveis de pôr em risco a saúde e a 
segurança do pessoal.

3. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores prevêem a recolha de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
entregues por detentores não particulares. Os 
produtores serão autorizados a criar e 
explorar, a título voluntário e 
individualmente, sistemas de retoma de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares.

3. Os Estados-Membros assegurarão que os 
produtores prevêem a recolha de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
entregues por detentores não particulares. Os 
produtores serão autorizados a criar e 
explorar, a título voluntário, sistemas de 
retoma de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos provenientes de 
particulares, contexto em que se encontram 
igualmente sujeitos à obrigação de 
proceder à valorização de acordo com 
sistemas certificados de gestão. Os Estados-
Membros garantirão que a recolha possa 
ser levada a efeito colectiva e/ou 
individualmente.

4. Os Estados-Membros garantirão que todos 
os resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos recolhidos nos termos do 
presente artigo sejam transferidos para 
instalações de tratamento autorizadas. A 
recolha e transporte de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
recolhidos em separado serão efectuados de 
uma forma que permita a reutilização e 
reciclagem dos componentes ou aparelhos 
inteiros passíveis de reutilização e/ou 
reciclagem.

4.  Os Estados-Membros garantirão que 
todos os resíduos de equipamentos eléctricos 
e electrónicos, à excepção dos 
equipamentos ou componentes que possam 
ser inteiramente reutilizados, recolhidos nos 
termos do presente artigo sejam transferidos 
para instalações de tratamento autorizadas. 
A recolha e transporte de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
recolhidos em separado serão efectuados de 
uma forma que permita a reutilização e 
reciclagem dos componentes ou aparelhos 
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inteiros passíveis de reutilização e/ou 
reciclagem.

5. Os Estados-Membros envidarão todos os 
esforços para atingir, até 31 de Dezembro 
de 2005, uma taxa mínima de recolha 
separada de uma média de quatro 
quilogramas, por habitante e por ano, de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares.

5. Sem prejuízo do disposto no artigo 1º bis 
(novo), os Estados-Membros garantirão que 
seja efectivamente alcançada, até 
31 de Dezembro de 2005, uma taxa mínima 
de recolha separada de uma média de seis 
quilogramas, por habitante e por ano, de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares.

Logo que a informação recolhida ao abrigo 
do artigo 11º permita formular um objectivo 
de recolha de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos provenientes de 
particulares, sob a forma de uma 
percentagem da quantidade de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
vendida a particulares ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, sob proposta da 
Comissão, e tendo em conta a experiência 
técnica e económica adquirida nos Estados-
Membros tornarão obrigatório o referido 
objectivo.

Com base na informação recolhida ao 
abrigo do artigo 11º, o Parlamento Europeu 
e o Conselho, sob proposta da Comissão, e 
tendo em conta a experiência  adquirida nos 
Estados-Membros fixarão, o mais tardar, 
até 31 de Dezembro de 2007, uma nova 
taxa  para os anos subsequentes a 2008, 
sob a forma de uma percentagem da 
quantidade de equipamento eléctrico e 
electrónico vendido a particulares nos anos 
precedentes.

Justificação:

Nº 1 bis (novo): Segundo dados da Comissão, a quantidade de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos atingiu, em 1998, na União Europeia, cerca de 6 milhões de toneladas, 
o que corresponde a uma média de 16 quilogramas por habitante da UE. A Comissão prevê ainda 
que o aumento anual seja de, pelo menos, 3 a 5% e que, nos próximos 12 anos, a quantidade anual 
de resíduos venha a duplicar. No nº 5 do artigo 4º, a Comissão propõe uma taxa de recolha, de 
modo algum vinculativa para os Estados-Membros, de uma média de quatro quilogramas por 
habitante e por ano, de resíduos provenientes de particulares. Ainda que os Estados-Membros 
cumprissem este objectivo, grande parte dos resíduos de equipamentos continuaria a ser 
depositada em aterros, a que acresce a deposição dos produtos residuais resultantes do processo 
de valorização dos resíduos de equipamentos recolhidos separadamente. Há uma contradição, 
quando, por um lado, se remete para os problemas ambientais decorrentes dos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, mas, por outro lado, apenas se apresenta uma hesitante 
solução parcial. Assim sendo, a proposta da Comissão não reflecte qualquer política sustentada 
em matéria de ambiente e de recursos. A preservação dos recursos disponíveis e os problemas 
ambientais causados pelos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos requerem, contudo, 
que os Estados-Membros garantam que, tanto quanto possível, os resíduos de equipamentos 
deixem de ser depositados conjuntamente com resíduos domésticos e em aterros e que, tanto 
quanto possível, todos os resíduos de equipamentos sejam recolhidos separadamente, tratados e 
valorizados. Tal impõe uma proibição generalizada de deposição de resíduos de equipamentos 
conjuntamente com resíduos domésticos não triados ou com outros resíduos urbanos não triados. 
Uma tal proibição incentiva, para além disso, o utilizador a deixar de eliminar os resíduos de 
equipamentos conjuntamente com resíduos domésticos, procedendo, antes, à respectiva entrega 
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nas instalações para o efeito previstas.
Do ponto de vista económico, pode esperar-se que os custos da reciclagem baixem e que, por 
conseguinte, os preços das matérias-primas secundárias obtidas a partir dos resíduos de 
equipamentos se tornem mais competitivos.

Nº 1: Nos termos do artigo 15º, os Estados-Membros dispõem de 18 meses para transporem a 
directiva para o direito nacional. Não obstante, não é tecnicamente possível desenvolver sistemas 
e instalações de recolha de resíduos paralelamente à criação das respectivas bases legislativas 
nacionais. Assim sendo, o relator propõe que o prazo para a criação de sistemas e instalações de 
retoma de resíduos seja prolongado em 12 meses, isto é, para um total de 30 meses.

A escolha de um sistema de recolha deveria permanecer em aberto, por forma a que os Estados-
Membros, quando existam já sistemas de recolha, possam tê-los como base, ou os sistemas de 
recolha possam adaptar-se às condições geográficas respectivas.

Nº 1 bis De acordo com o princípio da responsabilidade do produtor, deve ser evitado qualquer 
ónus excessivo para os retalhistas resultante da directiva REEE. Em função dos diferentes tipos 
de REEE e das respectivas instalações de armazenagem dos retalhistas, o sistema terá de prever 
a criação de pontos de recolha.

Nº 2: Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de adoptar disposições derrogatórias da obrigação de retoma dos distribuidores, 
desde que tal não prejudique a consecução dos objectivos previstos na directiva.

Especificação das disposições, segundo as quais os distribuidores podem, com base nos riscos 
para a saúde e a segurança dos colaboradores, recusar a retoma de equipamentos antigos.

Os produtores devem poder decidir da criação de sistemas de retoma próprios, a par do sistema 
assegurado pelos Estados-Membros. A obrigatoriedade de criação de sistemas certificados de 
gestão visa garantir uma valorização em boas condições ambientais.

Nº 3 Esclarecimento de que a recolha de equipamentos antigos se pode processar de forma 
individual e/ou colectiva.

Nº 4: A alteração proposta visa a promoção da reutilização de equipamentos inteiros. Em 
contrapartida, os aparelhos que, tendo sido entregues pelo último detentor como resíduos de 
equipamentos que podem, porém, ser integralmente reutilizados, não teriam que começar por ser 
entregues nas instalações de tratamento e valorização, podendo, já a partir da instalação de 
recolha de resíduos, ou mesmo antes, ser de novo colocados no mercado.

Nº 5: Dadas as dificuldades de acompanhamento da recolha separada de todos os resíduos de 
equipamentos e o facto de, em caso de eventuais violações do Tratado, a Comissão necessitar de 
agir com firmeza, os Estados-Membros deveriam manter prova da recolha, que deveria ser fixada 
em 6 quilogramas, sem que tal afecte a obrigação geral de recolha separada de todos os resíduos 
de equipamentos.
Deveria ser estabelecida uma data fixa para a entrada em vigor de uma nova taxa comprovativa 
com base nas informações transmitidas pelos Estados-Membros à Comissão. A data estabelecida, 
"para os anos posteriores a 2008", corresponde à data prevista no nº 4 do artigo 6º relativamente 
à revisão das taxas de valorização.
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Alteração 36
Artigo 4, nº 5 bis (novo)

5 bis. Os Estados-Membros assegurarão 
que os sistemas de tratamento de resíduos 
possam ser criados pelos produtores a título 
colectivo e/ou individual.

Justificação

Os produtores necessitam de flexibilidade no que respeita à escolha de sistemas de reciclagem 
de natureza individual ou colectiva. Com efeito, os produtores devem ter a oportunidade de 
trabalharem em regime de cooperação no que respeita ao tratamento dos resíduos, por forma a 
reforçar as economias de escala. As diferenças relativamente ao tipo de produto e/ou a nível 
regional constituirão factores a ter em conta para determinar a forma mais eficiente de 
tratamento de resíduos.

Alteração 37
Artigo 5

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores criem sistemas que prevejam o 
tratamento de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos. Nos termos do 
artigo 4º da Directiva 75/442/CEE, esse 
tratamento incluirá, no mínimo, a remoção 
de todos os fluidos e um tratamento 
selectivo de acordo com o disposto no 
Anexo II da presente Directiva, desde que 
esse tratamento não prejudique a reutilização 
e reciclagem dos componentes ou dos 
aparelhos inteiros.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores criem sistemas que prevejam o 
tratamento de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, recorrendo a 
tecnologias em matéria de valorização e 
reciclagem conformes ao estado da arte. 
Esses sistemas podem ser instituídos pelos 
produtores colectiva e/ou individualmente. 
Nos termos do artigo 4º da Directiva 
75/442/CEE, esse tratamento incluirá, no 
mínimo, a remoção de todos os fluidos e um 
tratamento selectivo de acordo com o 
disposto no Anexo II da presente Directiva, 
desde que esse tratamento não prejudique a 
reutilização e reciclagem dos componentes 
ou dos aparelhos inteiros.

2. Os Estados-Membros garantirão que 
qualquer estabelecimento ou empresa que 
efectue operações de tratamento obtenha uma 
autorização das autoridades competentes, de 
acordo com o disposto nos artigos 9º e 10º da 
Directiva 75/442/CEE.
A dispensa da autorização referida no nº 1, 
alínea b), do artigo 11º da 
Directiva 75/442/CEE pode ser aplicável às 

2. Os Estados-membros garantirão que 
qualquer estabelecimento ou empresa que 
efectue operações de tratamento obtenha uma 
autorização das autoridades competentes, de 
acordo com o disposto nos artigos 9º, 10º e 
11º da Directiva 75/442/CEE.
A dispensa da autorização referida no nº 1, 
alínea b), do artigo 11º da 
Directiva 75/442/CEE pode ser aplicável às 
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operações de valorização de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, 
desde que, antes do registo, as autoridades 
competentes procedam a uma inspecção, nos 
termos do artigo 4° da 
Directiva 75/442/CEE.

operações de valorização de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, 
desde que, antes do registo, as autoridades 
competentes procedam a uma inspecção, nos 
termos do artigo 4° da 
Directiva 75/442/CEE.

a) A inspecção verificará: A inspecção verificará:

a) o tipo e as quantidades de resíduos a 
tratar;

a) o tipo e as quantidades de resíduos a 
tratar;

b) os requisitos técnicos gerais a observar; b) os requisitos técnicos gerais a observar;
c) as precauções de segurança a tomar.
A referida inspecção terá lugar uma vez por 
ano e os resultados serão comunicados pelos 
Estados-Membros à Comissão.

c) as necessárias precauções de segurança e 
de protecção da saúde dos trabalhadores.
A referida inspecção terá lugar uma vez por 
ano e os resultados serão comunicados pelos 
Estados-Membros à Comissão.

3. Os Estados-Membros garantirão que 
qualquer estabelecimento ou empresa que 
efectue operações de tratamento proceda ao 
armazenamento e tratamento dos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos em 
conformidade com os requisitos técnicos 
definidos no Anexo III.

3. Os Estados-Membros garantirão que 
qualquer estabelecimento ou empresa que 
efectue operações de tratamento proceda ao 
armazenamento e tratamento dos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos em 
conformidade com os requisitos técnicos 
definidos no Anexo III.

4.  Os Estados-Membros assegurar-se-ão de 
que a autorização referida no nº 2 inclui todas 
as condições necessárias ao cumprimento do 
disposto nos nos 1 e 3, bem como no artigo 6º.

4. Os Estados-Membros assegurar-se-ão de 
que a autorização referida no nº 2 inclui todas 
as condições necessárias ao cumprimento do 
disposto nos nos 1 e 3, bem como no artigo 6º.

5.  As operações de tratamento podem 
também ser efectuadas fora do respectivo 
Estado-Membro ou da Comunidade 
Europeia, desde que a transferência de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos seja efectuada em conformidade 
com o disposto no Regulamento (CEE) 
nº 259/93 do Conselho.

5.  As operações de tratamento podem 
também ser efectuadas fora do respectivo 
Estado-Membro ou da Comunidade 
Europeia, desde que a transferência de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos seja efectuada em conformidade 
com o disposto no Regulamento (CEE) 
nº 259/93 do Conselho. Nesse caso, os 
Estados-Membros assegurarão que os 
produtores entreguem os REEE a 
estabelecimentos ou empresas que 
preencham requisitos mínimos, de acordo 
com as condições estipuladas no presente 
artigo, a menos que possam ser 
apresentadas provas de reutilização de 
aparelhos inteiros. Em consonância com o 
disposto no Regulamento (CE) nº 259/93 do 
Conselho, os Estados-Membros podem 
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opor-se às transferências caso não sejam 
satisfeitas as normas mínimas de qualidade 
aplicáveis ao tratamento, tal como 
consagradas no nº 1.
5. bis. Os Estados-Membros assegurarão 
que qualquer estabelecimento ou empresa 
que efectue operações de tratamento 
introduza sistemas certificados de gestão 
ambiental.

Justificação:

Nº 1: A utilização de tecnologias de valorização e de reciclagem correspondentes ao progresso 
técnico é imprescindível, dado que os resíduos de equipamentos contêm inúmeras substâncias 
nocivas ao ambiente, como, por exemplo, mercúrio, em proporções por vezes consideráveis. A 
valorização de acordo com o progresso técnico garante, já na fase inicial de aplicação da 
directiva, uma sensível redução da poluição do ambiente, bem como a observância das taxas de 
reciclagem.

Esclarecimento de que o tratamento de resíduos de equipamentos se pode processar de forma 
individual e/ou colectiva.

Nº 2: A segunda frase refere-se ao artigo 11º da Directiva 75/442/CEE, razão pela qual há que, 
também na primeira frase, fazer a mesma referência (adaptação técnica).

Nº 5 A possibilidade de efectuar tratamentos fora do respectivo Estado-Membro não deverá dar 
origem a um transporte de resíduos excessivo para países com normas de nível inferior que 
oferecem condições de dumping. Há que evitar proceder a uma transferência geográfica dos 
problemas ambientais.

Nº 5 bis (novo): Os sistemas certificados de gestão do ambiente constituem um meio adequado 
para melhorar o comportamento ambiental das empresas. A sua introdução pelas empresas 
deveria, por conseguinte, ser promovida pelos Estados-Membros (este texto corresponde à 
proposta de alteração apresentada pelo Parlamento Europeu sobre a directiva relativa aos 
veículos em fim de vida útil).

Alteração 38
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

Valorização

1 bis . Os Estados-Membros garantirão 
que todos os resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos recolhidos 
separadamente sejam valorizados e que 
seja obtida uma taxa tão elevada quanto 
possível de reutilização e reciclagem. Esta 



RR\438750PT.doc 35/93 PE 297.210

PT

disposição não se aplica aos equipamentos 
que sejam integralmente reutilizados. 

Justificação:

Nº 1 bis (novo): A obrigação de valorização de todos os resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos recolhidos separadamente reduzirá ao mínimo a quantidade de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos depositados em aterros. Paralelamente, o aumento do 
volume de resíduos de equipamentos valorizados e reciclados conduzirá a uma redução dos custos 
de valorização e, assim, a uma valorização mais económica.
Os aparelhos que, tendo sido entregues pelo último detentor como resíduos de equipamentos 
que, podem, porém, ser integralmente reutilizados, não teriam que começar por ser entregues 
nas instalações de tratamento e valorização, podendo, já a partir da instalação de recolha de 
resíduos, ou mesmo antes, ser de novo colocados no mercado, razão pela qual deveriam ser 
isentos da obrigação prevista no nº 2. Creditar às taxas de valorização a reutilização de 
aparelhos inteiros afigura-se problemática em matéria de controlo e de gestão, não devendo por 
conseguinte verificar-se.

Alteração 39
Artigo 6, nº 2

2. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores atinjam os objectivos a seguir 
indicados, no que respeita a resíduos 
recolhidos separadamente, o mais tardar até 
31 de Dezembro de 2005:

2. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores atinjam os objectivos a seguir 
indicados, no que respeita a resíduos 
recolhidos separadamente, excluindo o peso 
do equipamento completo reutilizado, o 
mais tardar até 31 de Dezembro de 2005:

a) Relativamente a REEE abrangidos pela 
categoria 1 (grandes electrodomésticos) do 
Anexo I A, a taxa de valorização será 
aumentada para um mínimo de 80% do peso 
médio por aparelho. A percentagem de 
reutilização e reciclagem de componentes, 
materiais e substâncias será aumentada para 
um mínimo de 75% do peso médio por 
aparelho.

a) Relativamente a REEE abrangidos pela 
categoria 1 (grandes electrodomésticos) e 10 
(distribuidores automáticos) do Anexo I A, 
a taxa de valorização será aumentada para 
um mínimo de 90% do peso médio por 
aparelho. A percentagem de reutilização e 
reciclagem de componentes, materiais e 
substâncias será aumentada para um mínimo 
de 85% do peso médio por aparelho.

b) Relativamente a REEE que estejam 
abrangidos pelas categorias 2, 4, 6 e 7 do 
Anexo I A, com excepção dos equipamentos 
que contenham tubos de raios catódicos, a 
taxa de valorização será aumentada para um 
mínimo de 60% do peso dos aparelhos. A 
percentagem de reutilização e reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias será 
aumentada para um mínimo de 50% do peso 
dos aparelhos.

b) Relativamente a REEE que estejam 
abrangidos pelas categorias 2, 5, 6, 7 e 9 do 
Anexo I A, com excepção dos equipamentos 
que contenham tubos de raios catódicos, a 
taxa de valorização será aumentada para um 
mínimo de 70% do peso dos aparelhos. A 
percentagem de reutilização e reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias será 
aumentada para um mínimo de 60% do peso  
médio dos aparelhos.
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c) Relativamente a REEE que estejam 
abrangidos pela categoria 3 do Anexo I A, 
com excepção dos equipamentos que 
contenham tubos de raios catódicos, a taxa 
de valorização será aumentada para um 
mínimo de 75% do peso dos aparelhos. A 
percentagem de reutilização e reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias será 
aumentada para um mínimo de 65% do peso 
dos aparelhos.

c) Relativamente a REEE que estejam 
abrangidos pela categoria 3 e 4 do 
Anexo I A, com excepção dos equipamentos 
que contenham tubos de raios catódicos, a 
taxa de valorização será aumentada para um 
mínimo de 85% do peso dos aparelhos. A 
percentagem de reutilização e reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias será 
aumentada para um mínimo de 70% do peso  
médio dos aparelhos.

d) Relativamente a lâmpadas de descarga de 
gás, a taxa de reutilização e reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias 
atingirá um mínimo de 80% do peso das 
lâmpadas.

d) Relativamente a lâmpadas de descarga de 
gás, a taxa de reutilização e reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias 
atingirá um mínimo de 85% do peso  médio 
das lâmpadas.

e) Relativamente a REEE que contenham 
tubos de raios catódicos, a taxa de 
valorização será aumentada para um mínimo 
de 75% do peso médio por aparelho. A 
percentagem de reutilização e reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias será 
aumentada para um mínimo de 70% do peso 
médio por aparelho.

e) Relativamente a REEE que contenham 
tubos de raios catódicos, a taxa de 
valorização será aumentada para um mínimo 
de 80% do peso médio por aparelho. A 
percentagem de reutilização e reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias será 
aumentada para um mínimo de 75% do peso 
médio por aparelho.
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Justificação

A fim de ser coerente ao longo de toda a proposta, os REEE reutilizados enquanto aparelhos 
inteiros não deveriam ser enviados para instalações de tratamento, devendo, sim, ser 
controlados, sendo que o seu montante deveria ser deduzido do montante de “resíduos 
recolhidos separadamente” no âmbito da fixação de objectivos de reciclagem e de valorização.

Os objectivos de valorização e de reciclagem constantes da proposta final da Comissão não se 
afiguram muito ambiciosos e encontram-se bastante aquém das taxas de valorização e de 
reciclagem tecnicamente viáveis. O aumento dos objectivos de valorização e não dos objectivos 
da reciclagem remete a indústria da gestão de resíduos para o último degrau da hierarquia de 
resíduos, incineração de resíduos com recuperação de energia. Os ensaios e práticas 
actualmente existentes em matéria de reciclagem evidenciam ser exequível lograr objectivos de 
reciclagem bastante mais elevados. Consequentemente, os objectivos da reciclagem devem ser 
fixados a um nível superior. Além disso, quanto mais elevada for a percentagem de reciclagem, 
tanto maiores serão os benefícios em termos de emprego social resultantes da gestão dos REEE.

A palavra " médio" é inserida nas alíneas b), c) e d) do nº 2, a fim de clarificar que as taxas de 
valorização e de reciclagem se devem reportar ao peso médio dos equipamentos.

Alteração 40
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2 bis. Relativamente a equipamentos 
eléctricos e electrónicos que, em 
comparação com equipamentos 
tradicionais de aplicação igual ou similar, 
apresentem uma notória vantagem 
ecológica comprovável (nomeadamente, 
mediante um menor consumo de energia, 
água ou outros recursos) ou relativamente 
a inovações fundamentais que viabilizem o 
desenvolvimento de aplicações existentes 
ou facultem novos campos de aplicação, 
cumpre estabelecer uma taxa de 
valorização de 75% do peso do 
equipamento em causa, em conformidade 
com o procedimento a que se refere o nº 2 
do artigo 14º.
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Justificação

Futuras inovações no sector do equipamento eléctrico e electrónico que facultem novos campos 
de aplicação e propriedades dos materiais (por exemplo, miniaturização, durabilidade) 
deveriam, sobretudo quando sejam portadoras de vantagens ecológicas, não ser obstaculizadas 
ou mesmo impedidas por força do disposto no artigo 6º.

Uma vez que, na média, 90% do consumo de recursos de um aparelho eléctrico ou electrónico 
se reportam à fase de utilização e que apenas 10% são requeridos para fins de produção e de 
eliminação, o potencial da economia de recursos propiciado por inovações é, numa perspectiva 
ambiental integrada,  incomparavelmente superior ao obtido através da reciclagem. Assim, um 
componente/aparelho inovador, que conduz a uma economia de recursos (nomeadamente de 
energia) de, por exemplo, 10% na fase de utilização comporta uma economia energética que, no 
mínimo, é idêntica à requerida para fins de produção e eliminação. No intuito de obviar a 
distorções de concorrência no mercado interno da UE, afigura-se necessário não confiar aos 
Estados-Membros a delimitação entre produtos tradicionais e inovadores, mas uniformizar a 
regulamentação desta matéria a nível europeu. 

Alteração 41
Artigo 6, nº 3 

3. Até 31 de Dezembro de 2004 e nos 
termos do procedimento previsto no n° 2 
do artigo 14º, serão estabelecidas normas 
de execução do controlo do cumprimento, 
pelos Estados-Membros, dos objectivos 
previstos no n° 2 do presente artigo.

3. Até 31 de Dezembro de 2004 e nos 
termos do procedimento previsto no n° 2 
do artigo 14º, serão estabelecidas normas 
relativas ao cálculo e ao controlo do 
cumprimento, pelos Estados-Membros, dos 
objectivos previstos no n° 2 do presente 
artigo.

Justificação

A fim de permitir e de seguir o cumprimento dos objectivos definidos, são necessárias normas 
circunstanciadas que possam ser interpretadas com clareza. Nenhum controlo fiável e 
comparável será possível sem normas circunstanciadas sobre o modo como o cálculo dos 
objectivos se deve processar.

Alteração 42
Artigo 6, nº 4

4. Com base em proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
estabelecerão objectivos em matéria de 
valorização, reutilização e reciclagem para 
os anos posteriores a 2008.

4. Com base em proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
estabelecerão objectivos em matéria de 
valorização, reutilização (de aparelhos ou  
de componentes inteiros) e reciclagem de 
todas as categorias do Anexo IA para os 
anos posteriores a 2008, tomando, para o 
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efeito, em consideração as vantagens 
ambientais oferecidas pelo equipamento 
eléctrico e electrónico em uso, a saber, uma 
maior eficiência dos recursos em resultado 
do desenvolvimento dos materiais e da 
tecnologia. Neste contexto, há que ter em 
conta o progresso técnico, tanto no domínio 
da reutilização, valorização e reciclagem, 
como no plano dos produtos e dos 
materiais, bem como a experiência 
adquirida pelos Estados-Membros e pela 
indústria.

Justificação

A informação relativa ao progresso técnico a nível da reutilização, valorização, reciclagem, dos 
produtos e dos materiais, bem como a experiência adquirida pelos Estados-Membros e pela 
indústria deve ser tida em consideração no âmbito da revisão.

A gestão dos resíduos não deve comprometer outro tipo de vantagens ambientais nem a 
inovação no sector eléctrico e electrónico, pois, de outro modo, a indústria europeia encontrar-
se-ia numa situação de desvantagem concorrencial. 

Alteração 43
Artigo 6, nº 4 bis (novo) 

4. bis Os Estados-Membros promoverão o 
desenvolvimento de novas tecnologias de 
valorização, reciclagem e tratamento

Justificação

A fim de assegurar que todas as possíveis opções tecnológicas estão a ser exploradas, os 
Estados-Membros devem incentivar activamente o desenvolvimento de novas tecnologias de 
valorização, reciclagem e tratamento.   

Alteração 44
Artigo 7, nº 2

2. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores, no prazo de cinco anos após a 
entrada em vigor da presente Directiva, 
assegurem o financiamento da recolha de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares que 
sejam entregues nas instalações de recolha 

2.  Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores, no prazo de 30 meses após a 
entrada em vigor da presente Directiva, 
assegurem o financiamento da recolha de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares que 
sejam entregues nas instalações de recolha 
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criadas ao abrigo do nº 1 do artigo 4º, bem 
como o tratamento, valorização e eliminação 
em boas condições ambientais dos resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos.

criadas ao abrigo do nº 1 do artigo 4º, bem 
como o tratamento, valorização e eliminação 
em boas condições ambientais dos resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Quando os Estados-Membros, em 
conformidade com o disposto no nº 1 do 
artigo 4º, tenham instituído sistemas de 
recolha de resíduos provenientes de 
particulares e de respectiva entrega nos 
centros de retoma, poderá igualmente caber 
aos produtores a responsabilidade pelo 
financiamento ou financiamento parcial.

Justificação

A responsabilidade financeira dos produtores deverá ser aplicada ao mesmo tempo que as 
disposições em matéria de recolha (artigo 4º), por forma a garantir o financiamento da eliminação 
dos resíduos de equipamentos recolhidos. Além disso, não é aceitável uma responsabilidade 
financeira dos produtores apenas 5 anos após a entrada em vigor da directiva.

Alteração 45
Artigo 7, nº 3, parágrafo 1

3. O financiamento referido no n° 2 pode 
ser efectuado através de sistemas colectivos 
ou individuais. Não haverá qualquer 
discriminação entre os produtores que 
optem por sistemas colectivos ou sistemas 
individuais.

3. Os Estados-Membros garantirão que o 
financiamento previsto no nº 2 se processe 
a nível  individual. Para o efeito, os 
Estados-Membros assegurarão que os 
produtores forneçam garantias apropriadas 
para efeitos de financiamento da gestão de 
REEE.

Os Estados-Membros podem autorizar o 
financiamento colectivo da gestão de 
REEE, quando o financiamento individual 
não seja exequível ou esteja associado a 
despesas desmesuradas.
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Justificação:

O financiamento individual deve ter prioridade relativamente ao financiamento colectivo, uma 
vez que a responsabilidade individual do produtor tem incidências directas numa concepção de 
produtos mais favorável à reciclagem. São necessárias garantias a fim de assegurar o 
financiamento da eliminação caso um produtor abandone o mercado.

Alteração 46
Artigo 7, nº 3, parágrafo 2

3. A responsabilidade pelo financiamento da 
gestão de resíduos de produtos colocados no 
mercado antes de expirado o prazo referido 
no n° 2 (resíduos históricos) será partilhada 
por todos os actuais produtores. Caso um 
produtor que opte por um sistema 
individual não possa comprovar que 
cumpre a sua responsabilidade 
relativamente a uma proporção justa dos 
resíduos históricos, deve contribuir para o 
financiamento de um sistema alternativo.

3. Os custos de recolha, tratamento e 
eliminação em boas condições ambientais 
serão internalizados no preço do produto.
Os Estados-Membros em que existam já 
outros acordos de financiamento antes da 
entrada em vigor da presente directiva 
deverão dispor da possibilidade de manter 
esses acordos, com base nos resultados de 
uma revisão, por um período que não será, 
porém, superior a dez anos a contar da data 
de entrada em vigor da presente directiva.
A responsabilidade pelo financiamento da 
gestão de resíduos de produtos colocados no 
mercado antes de expirado o prazo referido 
no n° 2 (resíduos históricos) será partilhada 
colectivamente por todos os produtores 
existentes no momento dos custos 
suportados, em função da percentagem que 
no mercado lhes cabe por tipo de aparelho, 
por volume. 
3 bis.  Os Estados-Membros garantirão 
que, durante um período transitório, 
definido em função da duração média de 
vida dos equipamentos, os produtores sejam 
autorizados, aquando da venda de novos 
produtos, a informar os utilizadores  sobre 
os custos de recolha, tratamento e 
eliminação de resíduos históricos em boas 
condições ambientais, numa base 
voluntária. Os produtores que recorram a 
esta disposição devem assegurar que os 
custos indicados correspondam aos custos 
reais incorridos.
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Justificação

A internalização dos custos de eliminação de equipamentos a colocar futuramente no mercado 
constitui um incentivo para o produtor conceber produtos mais favoráveis à reciclagem e 
valorização.

A eliminação dos resíduos históricos apenas pode ser financiada colectivamente, uma vez que no 
mercado se encontra uma grande quantidade dos chamados produtos "no-name" e "órfãos", ou 
seja, produtos cujo produtor já não é identificável ou já não existe. Além do mais, as partes de 
mercado partilhadas pelos produtores sofreram uma deslocação em parte de tal modo 
considerável que o financiamento individual seria, para muitos produtores, inaceitável. Assim 
sendo, os custos dos resíduos históricos deviam ser também repartidos, em função da respectiva 
parte quantitativa de mercado na altura da ocorrência dos custos, entre os produtores então 
existentes. 

Nº 3 bis (novo): A fim de atenuar as consequências económicas do financiamento da eliminação 
dos resíduos históricos para os sectores constituídos,  deveria ser permitido aos produtores, 
durante um período transitório de 10 anos no máximo, repercutirem no consumidor os custos da 
eliminação dos resíduos históricos aquando da venda de novos produtos. Tal deveria processar-
se numa base voluntária, devendo os custos repercutidos corresponder aos custos reais de 
eliminação. O relator considera que tal se justifica, uma vez que a responsabilidade de 
financiamento dos produtores deve ser antecipada de cinco anos para 30 meses após a entrada 
em vigor da directiva, dado que os produtores são também obrigados a financiar os custos de 
eliminação da grande quantidade de produtos "no-name" e "órfãos" dos resíduos históricos e, em 
geral, a atenuarem o carácter retroactivo da obrigação de financiamento. Além disso, a 
transparência dos custos promoveria a aceitação pelos consumidores do aumento de preço de 
novos produtos. Do ponto de vista ambiental, nada há que se oponha a repercutir os custos, uma 
vez que a concepção ecológica dos resíduos antigos (ao contrário dos novos produtos) já não 
pode ser influenciada 

Alteração 47
Artigo 9, nº 1, alínea -a (nova)

1. Os Estados-membros garantirão que 
sejam prestadas aos utilizadores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
provenientes de particulares as informações 
necessárias sobre:

1. Os Estados-membros garantirão que 
sejam prestadas aos utilizadores de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
provenientes de particulares as informações 
necessárias sobre:

-a) A obrigação de deixar de depositar 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos conjuntamente com resíduos 
urbanos não triados e de proceder à 
recolha separada de todos os resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos,

Justificação
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Os utilizadores devem ser informados de que os resíduos de equipamentos deixam de poder ser 
depositados conjuntamente com resíduos domésticos não triados ou com outros resíduos urbanos 
não triados e de que os resíduos de equipamentos devem ser recolhidos separadamente.

Alteração 48
Artigo 9, nº 1, alínea b)

b)  o seu papel em termos de contribuição 
para a reutilização, reciclagem e outras 
formas de valorização de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos,

b)  o seu papel em termos de contribuição 
para uma redução das quantidades de REEE 
e para a reutilização, reciclagem e outras 
formas de valorização de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos,

Justificação

Os consumidores deveriam ser informados sobre a sua contribuição para a redução das 
quantidades de EEE, por forma a promover um padrão de consumo mais sustentável.

Alteração 49
Artigo 9º, nº 1, alínea c) bis (nova)

c bis)  o potencial impacto ambiental 
negativo dos REEE cuja eliminação se não 
processe em conformidade com o disposto 
na presente directiva.

Justificação

A fim de incentivar os consumidores a proceder à separação do REEE, deveria ser fornecida 
informação relativa ao impacto ambiental potencial dos REEE, caso não sejam eliminados em 
conformidade com o disposto na presente directiva.

Alteração 50
Artigo 9º, nº 1, alínea c) ter (nova)

c ter) a presença de substâncias perigosas 
nos EEE.

Justificação

Os consumidores deveriam ser informados sobre a composição e as substâncias perigosas 
existentes no EEE, por forma a promover um padrão de consumo mais sustentável.
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Alteração 51
Artigo 9, nº 2

2. Os Estados-Membros incentivarão os 
consumidores a contribuir para a recolha, 
tratamento e valorização dos REEE.

2. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para assegurar que  os 
consumidores contribuam para a recolha e 
a reutilização dos REEE.
Além disso, os Estados-Membros podem 
introduzir outros regimes que viabilizem a 
aplicação de sanções aos consumidores que 
não respeitem a obrigação de proceder à 
recolha e à eliminação separadas  de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos

Justificação

Uma vez que os Estados-Membros deverão assegurar que os REEE deixem de ser eliminados 
conjuntamente com os resíduos urbanos não triados, não deverão circunscrever-se a encorajar, 
mas, sim, a assegurar que os consumidores devolvam os seus REEE aos retalhistas, pontos de 
recolha municipal ou centro de reutilização.

Os sistemas de recolha apenas podem funcionar se também os consumidores forem chamados a 
prestar contas pela inobservância das suas obrigações. Assim, em alguns municípios alemães, o 
serviço de recolha municipal não transporta normalmente os “sacos amarelos” - sistema de 
triagem de resíduos - que  não forem utilizados regularmente para o fim a que se destinam,  
apondo aos mesmos  uma indicação que explica aos consumidores por que razão o “saco 
amarelo” em questão não foi transportado e o seu conteúdo eliminado. Mercê de tais métodos, o 
consumidor pode ser “educado” para um correcto manuseamento dos resíduos.

Alteração 52
Artigo 9, nº 3

3. Com vista a atingir uma taxa elevada de 
recolha, os Estados-Membros garantirão que 
os produtores procedam a uma marcação 
adequada, através do símbolo apresentado 
no Anexo IV, dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos que podem normalmente ser 
deitados nos caixotes do lixo ou em meios 
similares de recolha de resíduos urbanos. 
Em casos excepcionais decorrentes da 
dimensão ou função dos produtos, o símbolo 
será impresso, se necessário, na embalagem 
dos equipamentos eléctricos e electrónicos.

3. Atendendo a que os resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
deixarão de poder ser eliminados 
conjuntamente com resíduos urbanos não 
triados e a que todos os resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
terão que ser recolhidos separadamente, os 
Estados-Membros garantirão que os 
produtores procedam a uma marcação 
adequada, através do símbolo apresentado 
no Anexo IV, dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos que tenham sido colocados em 
circulação a partir de [30 meses após a 
entrada em vigor da presente directiva]. Em 
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casos excepcionais decorrentes da dimensão 
ou função dos produtos, o símbolo será 
impresso, se necessário, na embalagem dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos.

Justificação

Os utilizadores devem ser informados de que os resíduos de equipamentos deixam de poder ser 
depositados conjuntamente com resíduos domésticos não triados ou com outros resíduos 
urbanos não triados e de que os resíduos de equipamentos devem ser recolhidos separadamente. 
Uma vez que os produtores, após a transposição da directiva para o direito nacional (18 meses 
após a entrada em vigor da directiva) necessitam de tempo para a sua execução, revela-se 
necessário que a obrigação em causa apenas seja aplicável 30 meses após a entrada em vigor 
da directiva. 

Alteração 53
Artigo 9 bis (novo)

Artigo 9º bis
Os Estados-Membros velarão por que todo 
e qualquer produtor de um aparelho 
eléctrico ou electrónico colocado no 
mercado [30 meses ] após a entrada em 
vigor da presente directiva seja 
inequivocamente identificável graças à 
rotulagem do aparelho. Além disso, a fim 
de distinguir, de forma inequívoca, a data 
de colocação no mercado do aparelho, uma 
marcação especificará que o aparelho foi 
colocado no mercado após entrada em 
vigor da directiva.

Justificação

A presente alteração visa, por um lado, garantir que as empresas de tratamento identifiquem 
inequivocamente o produtor de um determinado produto e lhe possam imputar os custos da 
eliminação. Por outro lado, pretende-se que a proporção dos chamados produtos "no-name" 
seja reduzida ao mínimo entre os equipamentos eléctricos e electrónicos.

Uma vez que os produtores, após a transposição da directiva para o direito nacional (18 meses 
após a entrada em vigor da directiva) necessitam de tempo para a sua execução, revela-se 
necessário que a obrigação em causa apenas seja aplicável 30 meses após a entrada em vigor 
da directiva.

A partir da entrada da directiva - ou após um ou dois anos (duração de vida mínima dos 
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produtos electrónicos com  um ciclo de vida útil muito curto) – observar-se-á uma co-existência 
entre os resíduos históricos que chegam ao fim de vida útil e os primeiros produtos em fim de 
vida útil ainda que tenham sido colocados no mercado após a entrada em vigor da presente 
directiva. Na medida em que a directiva propõe dois tipos de financiamento diferentes para estes 
dois tipos de resíduos ("resíduos históricos" e os outros), parece-nos necessário operar uma 
distinção entre estes produtos, mediante uma marcação nos produtos colocados no mercado 
após a entrada em vigor da directiva, a fim de simplificar a respectiva separação, quando 
cheguem ao seu fim de vida útil.

 
Alteração 54

Artigo 10

Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores forneçam, na medida do 
necessário para as instalações de tratamento, 
informações adequadas para identificação 
dos diferentes materiais e componentes de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, bem 
como a localização de substâncias e 
preparações perigosas contidas nos 
equipamentos eléctricos e electrónicos.

Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores forneçam, na medida do 
necessário para os centros de reutilização, 
para as instalações de tratamento e de 
reciclagem, informações adequadas para 
identificação dos diferentes materiais e 
componentes de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, bem como a localização de 
substâncias e preparações perigosas contidas 
nos equipamentos eléctricos e electrónicos. 
Os produtores deverão fornecer manuais de 
manutenção, reutilização, melhoramento e 
transformação.

Justificação

Não apenas as instalações de tratamento mas também os centros de reutilização e a indústria da 
reciclagem necessitam de mais informações sobre a identificação de componentes e de 
materiais, bem como de substâncias poluentes e de manuais de transformação ou renovação dos 
EEE.

 
Alteração 55

Artigo 10 bis (novo)

10 bis Se um produtor vender 
equipamentos eléctricos ou electrónicos 
que tenham sido importados para o 
território da Comunidade através de 
transacções à distância, terá de indicar às 
autoridades  competentes em matéria de 
fiscalização dos Estados-Membros a 
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denominação de uma empresa sediada num 
Estado-Membro que será co-responsável 
pelas obrigações cometidas pela presente 
Directiva aos produtores e que disporá, 
para o efeito, de suficiente capacidade 
financeira.

Justificação

A simples referência a vendas à distância ou por via electrónica no artigo 3°, alínea j), não é 
suficiente para resolver o problema de não poder ser responsabilizado um produtor, no 
território da Comunidade, pela recolha e valorização, quando a expedição das mercadorias se 
processa através de um país terceiro. Trata-se de uma circunstância lesiva das empresas 
sediadas na Comunidade, que são obrigadas a cumprir os preceitos constantes da presente 
Directiva.   

Alteração 56
Artigo 11, nº 1

1. Os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão informações, com uma 
periodicidade anual, sobre as quantidades e 
categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos colocados no mercado, 
recolhidos e reciclados nos 
Estados-Membros, tanto em termos de 
número como de peso.

1. Os Estados-Membros elaborarão um 
registo de produtores e fornecerão à 
Comissão informações, com uma 
periodicidade anual, sobre as quantidades e 
categorias de equipamentos eléctricos e 
electrónicos colocados no mercado, 
recolhidos em todas as fases, reutilizados, 
entregues às instalações de tratamento 
reciclados e valorizados nos 
Estados-Membros, e sobre as quantidades 
exportadas, tanto em termos de número 
como de peso, bem como informações sobre 
o nível técnico dos métodos de reciclagem, 
valorização e tratamento utilizados, a par 
de dados relativos ao montante dos preços 
de eliminação e dos custos de recolha e 
valorização. Nesse contexto, os dados 
deverão ser preparados, de molde a que as 
respectivas vias de valorização e de 
eliminação sejam devidamente 
documentadas e os respectivos fluxos de 
substâncias sejam sujeitos a controlo.
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Justificação

É necessário que exista um controlo dos agentes operantes no mercado, por forma a poder 
avaliar os progressos alcançados a nível da consecução dos objectivos da directiva, bem como o 
controlo dos "free riders" e dos novos sistemas de comercialização.

A fim de assegurar a monitorização do fluxo de resíduos REEE, afigura-se essencial que os 
Estados-Membros procedam à medição e ao registo do peso e do número de REEE recolhidos, 
reutilizados e entregues a instalações de tratamento para efeitos de reciclagem e de valorização 
por categoria.

Estas indicações revelam-se importantes para garantir a transparência e permitir um melhor 
controlo do grau de aplicação das directivas nos Estados-Membros.

A presente alteração visa obstar a que a valorização seja negligenciada em benefício da mera 
eliminação. Esta última processa-se mais facilmente quando não existem dados diferenciados 
sobre as modalidades de valorização e de eliminação. Essas informações são, além disso, 
particularmente importantes para a verificação das taxas referidas no artigo 6º (valorização).

Alteração 57
Artigo 11, nº 2

2.  Os Estados-Membros garantirão que as 
informações previstas no n° 1 sejam 
transmitidas à Comissão até 1 de Janeiro de 
2007 e subsequentemente de três em 
três anos. As informações serão fornecidas 
de acordo com um modelo que será 
adoptado no prazo de um ano após a 
entrada em vigor da presente directiva, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no n° 2 do artigo 14°.

2. Os Estados-Membros garantirão que as 
informações previstas no n° 1 sejam 
incluídas num relatório a apresentar  à 
Comissão de dois em dois anos sobre a 
implementação da presente directiva, tendo 
em vista a criação de bases de dados sobre 
os REEE e respectivo tratamento.

2 bis. Os Estados-Membros assegurarão 
que o relatório previsto no nº 2 seja 
transmitido, pela primeira vez, à Comissão 
num prazo de 18 meses a partir da data 
referida no artigo 15º
2 ter. As informações serão fornecidas num 
formato a estabelecer e a fornecer pelos 
Estados-Membros, o mais tardar, seis 
meses antes da data referida no artigo 15º,  
em conformidade com o processo a que se 
refere o nº 2 do artigo 14º. O relatório será 
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elaborado com base num questionário e 
numa configuração propostos pela 
Comissão, de acordo com o processo 
previsto no artigo 6º da Directiva 
91/692/CEE do Conselho.
2 quater. A Comissão publicará um 
primeiro relatório sobre a aplicação da 
presente directiva no prazo de nove meses a 
contar do termo do primeiro período de 
apresentação de relatório e no prazo 
máximo de nove meses após o termo de 
cada período de referência subsequente.

Justificação

Os requisitos de informação e de apresentação de relatório eram bastante confusos e levariam a 
que o primeiro relatório sobre a aplicação a elaborar pela Comissão fosse apresentado após 
2010. A presente alteração prevê a inclusão das informações relativas às quantidades 
requeridas ao abrigo do artigo 11º no relatório sobre a aplicação da directiva previsto no artigo 
12º.

As datas propostas na presente alteração são fixadas de acordo com o calendário geral de 
aplicação, tal como proposto pelo Deputado Florenz, e permitirão que um primeiro relatório 
dos Estados-Membros seja apresentado em meados de 2005 (relatório da Comissão no início de 
2006) e um segundo relatório em meados de 2007, com base no qual poderá ter lugar, antes de 
2008, a revisão dos objectivos de reciclagem (conjuntamente com o segundo relatório da 
Comissão relativo às quantidades e à aplicação).

Alteração 58
Artigo 12

Sem prejuízo do disposto no artigo 11º, os 
Estados-Membros enviarão, de três em três 
anos, um relatório à Comissão sobre a 
aplicação da presente directiva. O relatório 
será redigido com base num questionário 
ou num esquema elaborado pela Comissão 
nos termos do procedimento estabelecido 
no artigo 6º da Directiva 91/692/CEE do 
Conselho1, com vista à criação de bases de 
dados sobre resíduos de equipamentos 

Suprimido

1 JO L 377 de 31.12.1991, p. 48.
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eléctricos e electrónicos e respectivo 
tratamento. O questionário ou esquema 
será enviado aos Estados-Membros seis 
meses antes do início do período abrangido 
pelo relatório. O relatório será enviado à 
Comissão no prazo de nove meses a contar 
do termo do respectivo período de três anos.
O primeiro relatório abrangerá um período 
de três anos a partir de 1 de Janeiro de 
2006.
A Comissão publicará um relatório sobre a 
execução da presente directiva no prazo de 
nove meses após a recepção dos relatórios 
dos Estados-Membros.

Justificação

O texto encontra-se integrado no artigo 11º, que abrange requisitos de informação e de 
apresentação de relatórios, acompanhados de um calendário a mais curto prazo.

Alteração 59
Artigo 13

As alterações necessárias para adaptar os 
Anexos II, III e IV ao progresso científico e 
técnico serão adoptadas nos termos do 
procedimento referido no n° 2 do artigo 14°.

As alterações necessárias para adaptar os 
Anexos IB, II, III e IV ao progresso 
científico e técnico serão adoptadas nos 
termos do procedimento referido no n° 2 do 
artigo 14°.
Antes de proceder à alteração dos anexos, 
nos termos do nº 1, a Comissão consultará 
os produtores de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, bem como as associações de 
protecção do ambiente e as associações de 
trabalhadores e de consumidores.

Justificação

A protecção do ambiente e da saúde constitui a base em que assenta a presente directiva. Assim 
sendo, os aspectos que se prendem com a protecção do ambiente, dos trabalhadores e dos 
consumidores deverão ser devidamente tidos em conta aquando da alteração do anexo sob a 
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forma de uma consulta tempestiva das respectivas associações.

Impõe-se ponderar devidamente, a todos os níveis decisórios, os riscos de acidentes e 
decorrentes para a saúde a que estão expostos os trabalhadores operantes no domínio da 
recolha, triagem, acondicionamento e valorização de resíduos. Estes postos de trabalho 
caracterizam-se por uma multiplicidade de factores de risco para a saúde, como sejam  ruído, 
poeiras, abalos, carência de reconhecimento social e “stress”, factores esses que 
frequentemente ocorrem em simultâneo. A experiência demonstra também  ser particularmente 
característico que as condições de trabalho no domínio da gestão da eliminação dos resíduos 
estejam sujeitas, na perspectiva dos trabalhadores afectados, a alterações imprevisíveis, 
nomeadamente no respeitante à exposição a substâncias perigosas, o que dificulta a devida 
prevenção.  

 
Alteração 60

Artigo 13 bis (novo)

Artigo 13º bis.
Planos de gestão de resíduos

Em conformidade com os objectivos e as 
medidas referidos na presente directiva, os 
Estados-Membros incluirão, nos planos de 
gestão de resíduos a que se refere o artigo 
7º da Directiva 75/442/CE, um capítulo 
específico consagrado à gestão de resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Justificação

Verifica-se muito frequentemente não existir qualquer abordagem coerente entre legislação 
horizontal em matéria de resíduos (Directiva 75/442/CEE) e directivas mais específicas. Este 
novo artigo deveria permitir estabelecer essa correlação, por forma a melhorar, de um modo 
geral, as políticas de gestão de resíduos.

Alteração 61
Artigo 14 bis (novo)

Artigo 14º bis
Sanções

Os Estados-Membros determinarão as 
sanções aplicáveis em caso de violação das 
disposições nacionais adoptadas por força 
da presente directiva. As sanções para o 
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efeito previstas serão eficazes, 
proporcionadas e dissuasoras.

Justificação

Legislar é fácil, mais difícil é controlar se essa mesma legislação está a ser aplicada, sendo 
ainda mais difícil garantir a respectiva execução. A imposição de sanções contribuiria para 
tornar essa aplicação mais fácil. 

 

Alteração 62
Artigo 15, nº 1

1. Os Estados-membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até 30 de 
Junho de 2004 [18 meses após a data de 
adopção]. Do facto informarão 
imediatamente a Comissão.

1. Os Estados-membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [18 
meses após a sua entrada em vigor]. Do 
facto informarão imediatamente a Comissão.

Justificação

A directiva deveria, tão cedo quanto possível, ser aplicada pelos Estados-Membros.
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Alteração 63
Artigo 16

Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades 
Europeias.

Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no dia da 
sua publicação no Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias.

Justificação

A entrada em vigor da Directiva apenas 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias adiaria desnecessariamente a sua entrada em vigor.

Alteração 64
Artigo 16 bis (novo)

Artigo 16º bis
Execução

1. Os Estados-Membros assegurarão a 
existência das necessárias infra-estruturas 
de inspecção e de monitorização que 
permitam à Comissão verificar a 
observância da presente directiva.
2. Para efeitos do presente artigo, os 
Estados-Membros terão em especial 
consideração a recomendação do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
[data] em matéria de inspecções 
ambientais.
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Justificação

A presente alteração permite salvaguardar a coerência e a uniformidade na aplicação da 
legislação comunitária, de acordo com o compromisso político efectuado pelos membros da 
Delegação do Parlamento Europeu à conciliação em matéria de inspecções ambientais.

 

Alteração 65
Anexo I A, Ponto 5

(5) Equipamentos de iluminação (5) Luminotecnia (à excepção das 
lâmpadas de incandescência, das 
luminárias e das lâmpadas fluorescentes 
compactas)

Justificação

A separação dos materiais para a eventual reutilização das lâmpadas referidas é, em termos 
técnicos, muito difícil e dispendiosa. Os custos de recolha e reutilização fazem aumentar o preço 
de venda das lâmpadas fluorescentes compactas (lâmpadas económicas) de tal forma que 
reduzirão bastante a sua venda. Desta forma, poupar-se-á menos energia e será mais difícil 
concretizar os objectivos de Quioto. Por isso, tal como as lâmpadas de incandescência, as 
lâmpadas fluorescentes compactas devem ser excluídas do âmbito de aplicação desta directiva. 
Para limitar a quantidade de mercúrio destas lâmpadas fluorescentes compactas estas devem 
ser abrangidas pela directiva sobre substâncias perigosas.

As luminárias domésticas constituem artigos decorativos e ornamentais, nos quais o material 
eléctrico representa menos de 5% do peso total. Estas luminárias são constituídas por uma 
ampla variedade de materiais inertes (pedra, vidro, cerâmica, cimento, aço, alumínio, madeira, 
têxteis, papel, cartão etc.). Estas luminárias não possuem uma forma ou uma dimensão uniforme 
e não contêm elementos tóxicos. A recolha e a valorização selectiva destes artigos domésticos 
poderiam induzir um impacto ambiental superior ao gerado.

Alteração 66
Anexo I A, Ponto 7

(7) Brinquedos (7) Brinquedos, equipamento de lazer e 
desportivo

Justificação



RR\438750PT.doc 55/93 PE 297.210

PT

O objectivo da presente directiva consiste em abranger todos EEE. Consequentemente, devem 
ser incluídos os equipamentos de lazer e desportivos dotados de componentes eléctricos ou 
electrónicos, sendo a categoria dos brinquedos a mais adequada.

Alteração 67
Anexo I A, Ponto 8

(8) Sistemas de equipamentos médicos 
(com excepção de todos os produtos 
implantados e infectados)

(8) Equipamentos médicos (com 
excepção de todos os produtos implantados e 
infectados)

Justificação

O âmbito de aplicação do Anexo deveria ser alargado, por forma a incluir todo o equipamento 
de lazer e desportivo, bem como todo o equipamento médico.

 

Alteração 68
Anexo I B, Ponto 1

1. Grandes electrodomésticos 1. Grandes electrodomésticos, como, por 
exemplo:

Grandes aparelhos de arrefecimento
Frigoríficos
Congeladores
Máquinas de lavar roupa
Secadores de roupa
Máquinas de lavar loiça
Aparelhos de cozinhar
Fogões eléctricos
Placas de fogão eléctricas
Microondas
Aparelhos de aquecimento
Aquecedores eléctricos
Ventoinhas eléctricas
Aparelhos de ar condicionado

Grandes aparelhos de arrefecimento
Frigoríficos
Congeladores
Máquinas de lavar roupa
Secadores de roupa
Máquinas de lavar loiça
Aparelhos de cozinhar
Fogões eléctricos
Placas de fogão eléctricas
Microondas
Aparelhos de aquecimento
Aquecedores eléctricos
Ventoinhas eléctricas
Equipamentos de ar condicionado (não 
integrados)
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Justificação

Com uma lista especificada de forma exaustiva corre-se o risco de se esquecer que a presente 
alteração visa clarificar que não se trata de aparelhos de ar condicionado integrados em 
edifícios, mas de equipamento móvel.

A presente alteração visa clarificar que não se trata de aparelhos de ar condicionado integrados 
em edifícios, mas de equipamento móvel.

 

Alteração 69
Anexo I B, Ponto 5, Título

(5) Equipamentos de iluminação (5) Luminotecnia (à excepção das 
lâmpadas de incandescência), como

Justificação

 Com uma lista especificada de forma exaustiva corre-se o risco de se esquecer um equipamento 
ou de futuramente um novo equipamento ficar de fora. As novas invenções também devem ser 
abrangidas pela directiva.

 

Alteração 70
Anexo II, nº 1

1) No mínimo, as substâncias, preparações 
e componentes a seguir indicados devem ser 
retirados de todos os resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
recolhidos separadamente:

1) No mínimo, o material e as componentes 
definidas de acordo com os valores 
máximos de concentração referidos no nº 1 
do artigo 5º da directiva relativa à restrição 
do uso de determinadas substâncias 
perigosas, bem como as substâncias e 
preparações a seguir indicadas devem ser 
retiradas de todos os resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
(equipamento completamente reutilizado 
não é abrangido pela presente disposição:

. Condensadores com PCB . Condensadores com PCB



RR\438750PT.doc 57/93 PE 297.210

PT

. Condensadores electrolíticos (altura:  
25mm, diâmetro: 25mm e/ou volume da 
mesma ordem de grandeza)

. Componentes contendo mercúrio, como 
interruptores

. Componentes contendo mercúrio, como 
interruptores

. Pilhas . Pilhas

. Placas de circuitos impressos . Placas de circuitos impressos desde que 
não integradas no invólucro do produto

. Cartuchos de toner, líquido e pastoso, bem 
como de toner de cor

. Cartuchos de toner, líquido e pastoso, bem 
como de toner de cor

. Plásticos contendo retardadores de chama 
bromados

. Plásticos contendo retardadores de chama 
bromados

. Resíduos de amianto . Resíduos de amianto

. Tubos de raios catódicos . Tubos de raios catódicos

. CFC, HCFC ou HFC . CFC, HCFC ou HFC

. Lâmpadas de descarga de gás . Lâmpadas de descarga de gás
. Componentes contendo fibras cerâmicas 
refractoras

. Ecrãs de cristais líquidos com uma 
superfície superior a 100 centímetros 
quadrados e todos os ecrãs retro-iluminados 
por lâmpadas de descarga de gás

. Ecrãs de cristais líquidos com uma 
superfície superior a 100 centímetros 
quadrados e todos os ecrãs retro-iluminados 
por lâmpadas de descarga de gás

Estas substâncias, preparações e 
componentes devem ser eliminados ou 
valorizados em conformidade com o 
disposto no artigo 4º da Directiva 
75/442/CEE do Conselho.

Estas substâncias, preparações e 
componentes devem ser eliminados ou 
valorizados em conformidade com o 
disposto no artigo 4º da Directiva 
75/442/CEE do Conselho.
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Justificação

A aplicação da proposta da Comissão implicaria o tratamento de certas componentes e 
materiais não perigosos, o que não promoveria o desenvolvimento de componentes isentas de 
substâncias perigosas. O desenvolvimento de alternativas às substâncias perigosas será porém 
promovido se se precisar claramente que só os materiais e componentes que contenham 
substâncias perigosas devem ser tratados selectivamente. A única excepção necessária neste 
caso diz respeito aos écrans de cristais líquidos, uma vez que pode ser difícil obter informações 
sobre o teor de certas substâncias.

Importa clarificar que o Anexo II não abrange equipamentos destinado a reutilização.

As placas de circuitos impressos são, do ponto de vista da redução do peso, cada vez mais 
integradas no invólucro dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Esta inovação, promotora 
da preservação dos materiais, não deveria ser impedida pela obrigação de tratamento separado 
de placas de circuitos impressos, obrigação essa caracterizada por enormes custos destituídos 
de qualquer relação com a utilização para efeitos de protecção do ambiente. Desde que as 
placas de circuitos impressos sejam compostas de plásticos contendo retardadores de chama 
bromados, recaem automaticamente no âmbito do disposto no artigo 5º da directiva.

Remoção de condensadores electrolíticos

Os condensadores electrolíticos contêm ácidos anorgânicos ou orgânicos diluídos. São 
utilizadas soluções aquosas de ácido bórico, ácido fosfórico, ácido adípico, ácido fórmico ácido 
succínico, ácido acético, ácido oxálico, ácido tartárico e ácido cítrico. Como diluentes dos 
ácidos e, simultaneamente, aditivos de protecção contra a corrosão são utilizados, 
nomeadamente, butirolactona, dimetilacetamida, dimetilformamida, glicerina,  glicol, aminas  e 
soluções amoniacais aquosas [ROLLAND 1998]. A utilização destas substâncias justifica que, 
pelo menos, os condensadores electrolíticos de maiores dimensões sejam removidos dos 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Por outro lado, os condensadores que 
contêm PCB não podem, frequentemente, ser distinguidos com facilidade dos condensadores 
electrolíticos. Assim sendo, preconiza-se a remoção geral dos condensadores do âmbito dos 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

 
Alteração 71

Anexo II, nº 2, segundo parágrafo

. Equipamentos contendo CFC, HCFC ou 
HFC: O CFC presente na espuma e no 
circuito de refrigeração deve ser 
devidamente extraído e destruído. O HCFC 
ou HFC presente na espuma e no circuito de 
refrigeração deve ser devidamente extraído e 
destruído ou reciclado. 

. Equipamentos contendo gases que 
empobrecem a camada de ozono ou têm um 
potencial de aquecimento global (GWP) 
superior a 15, presentes, por exemplo, na 
espuma e no circuito de refrigeração devem 
ser devidamente extraídos e destruídos. Os 
gazes que empobrecem a camada de ozono 
devem ser tratados de acordo com o 
Regulamento 2037/2000 relativo às 
substâncias que empobrecem a camada de 
ozono.
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Justificação

Em vez de limitar apenas aos frigoríficos e congeladores a obrigação de tratamento, qualquer 
componente que contenha gazes que empobrecem a camada de ozono, ou tenha um potencial de 
aquecimento global (GWP), deve ser tratado adequadamente. O limite GWP 15 decorre de 
critérios estabelecidos pela UE para a atribuição do rótulo ECO a frigoríficos e congeladores. 

 

Alteração 72
Anexo II, nº 2 bis (novo)

2 bis. Pelo menos 5% dos componentes 
plásticos do REEE (por peso) deveriam ser 
reciclados.

Justificação

Até à data, a reciclagem de plásticos não se encontra suficientemente desenvolvida. Uma 
iniciativa legislativa visando este objectivo de reciclagem específico de materiais poderia 
contribuir para fomentar as iniciativas da indústria. 

 

Alteração 73
Anexo II bis (novo)

Anexo II bis
Tratamento selectivo de materiais e 
componentes de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, em conformidade 
com o nº 1 do artigo 5º:
Os resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos serão tratados utilizando 
métodos que assegurem que o impacto 
global no ambiente seja inferior ao 
resultante dos métodos de tratamento 
selectivo enunciados no Anexo II.
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Justificação

Os novos desenvolvimentos tecnológicos permitirão que o tratamento dos REEE seja levado a 
efeito com um impacto ambiental significativamente inferior e sem comportar riscos 
desnecessários para os trabalhadores manuais incumbidos do tratamento descrito no anexo II. 
Estas novas soluções tecnológicas terão de ser aprovadas pelo comité de comitologia, tal como 
referido no nº 2 do artigo 14º, antes de poderem ser consideradas equivalentes ao tratamento 
selectivo descrito no anexo II. (As alterações encontram-se correlacionadas).
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
(COM(2000) – C5-0414/2000 – 2000/0158(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2000) 
347)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C5-0414/2000),

– Tendo em conta o artigo 67º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política 
do Consumidor e o parecer da Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação 
e da Energia (A5-0148/2001),

1. Aprova a proposta da Comissão assim alterada;

2. Requer que esta proposta lhe seja de novo submetida, caso a Comissão pretenda alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à Comissão.

1 JO C 365, 19.12.2000, p. 184.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os equipamentos eléctricos e electrónicos integram os ciclos de resíduos na origem da maioria dos 
problemas de eliminação, dado as substâncias perigosas nos mesmos contidos e o considerável 
aumento das respectivas quantidades. Segundo dados da Comissão, a quantidade de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos atingiu, em 1998, na União Europeia, cerca de 6 milhões 
de toneladas, o que corresponde a uma média de 16 quilogramas por habitante da UE. A Comissão 
prevê ainda que o aumento anual seja de, pelo menos, 3 a 5% e que, nos próximos 12 anos, a 
quantidade anual de resíduos venha a duplicar.

Estes problemas tornam imperativa uma regulamentação europeia, que simultaneamente 
harmonize os objectivos nacionais. Assim sendo, o relator, congratulando-se embora com a 
proposta da Comissão relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, entende que 
os objectivos propostos pela Comissão não são em alguns domínios suficientes para induzir uma 
solução consentânea com os interesses de protecção do ambiente. Por conseguinte, as alterações 
propostas pelo relator dizem sobretudo respeito à recolha e valorização dos resíduos de 
equipamentos.

A Comissão propõe uma taxa de recolha, de modo algum vinculativa para os Estados-Membros, 
de uma média de quatro quilogramas, por habitante e por ano, de resíduos provenientes de 
particulares. Ainda que os Estados-Membros cumprissem este objectivo, a maior parte dos 
resíduos de equipamentos continuaria a ser depositada em aterros, a que acresce a deposição dos 
20% a 40% dos produtos residuais resultantes do processo de valorização dos resíduos de 
equipamentos recolhidos separadamente. Há uma contradição, quando, por um lado, se remete 
para os problemas ambientais decorrentes dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, 
mas, por outro lado, apenas se apresenta uma hesitante solução parcial. Assim sendo, a proposta 
da Comissão não reflecte qualquer política sustentada em matéria de ambiente e de recursos. A 
preservação dos recursos disponíveis e os problemas ambientais causados pelos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos requerem, contudo, que as quantidades de resíduos a 
eliminar sejam reduzidas ao mínimo. Os Estados-Membros devem garantir que, tanto quanto 
possível, os resíduos de equipamentos deixem de ser depositados conjuntamente com os resíduos 
domésticos e em aterros e que, tanto quanto possível, todos os resíduos de equipamentos sejam 
recolhidos separadamente, tratados e valorizados. Tal impõe uma proibição generalizada da 
deposição de resíduos de equipamentos conjuntamente com resíduos domésticos não triados ou 
com outros resíduos urbanos não triados. Uma tal proibição incentiva, para além disso, o utilizador 
a deixar de eliminar os resíduos de equipamentos conjuntamente com os resíduos domésticos, 
procedendo, antes, à respectiva entrega nas instalações para o efeito previstas.

As taxas de valorização propostas pela Comissão situam-se entre 60% e 80%, encontrando-se 
assim abaixo do actual progresso técnico. Um aumento destas taxas mediante utilização das 
tecnologias de valorização e de reciclagem correspondentes ao progresso técnico afigura-se 
exequível e necessário para descongestionar os aterros e reduzir as emissões de substâncias 
perigosas.
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O princípio da responsabilidade do produtor, bem como da sua aplicação retroactiva 
impuseram-se, com a directiva relativa aos veículos em fim de vida útil, na legislação ambiental 
europeia, sendo consequentemente propostos pela Comissão também para os resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos. Não é, todavia, aceitável, que o financiamento, por parte 
dos produtores, da eliminação dos resíduos de equipamentos tenha apenas lugar cinco anos após a 
entrada em vigor da directiva, nomeadamente, a partir de 2007. A fim de garantir a melhoria do 
comportamento ambiental dos produtores tão cedo quanto possível, o relator propõe uma data 
anterior (30 meses após a entrada em vigor da directiva).

A fim de garantir que os produtores providenciem no sentido de uma concepção de produtos mais 
favorável à reciclagem, cada produtor deve, no futuro, financiar individualmente a eliminação dos 
seus próprios produtos. O financiamento individual deve ter prioridade relativamente ao 
financiamento colectivo.

Em contrapartida, a eliminação dos chamados "resíduos históricos" apenas pode ser concretizada 
através do financiamento colectivo por parte de todos os produtores, uma vez que no mercado se 
encontra uma grande quantidade dos chamados produtos "no-name" e "órfãos", ou seja, produtos 
cujo produtor, já não é identificável ou já não existe. Além do mais, as partes de mercado 
partilhadas pelos produtores sofreram uma deslocação em parte de tal modo considerável que o 
financiamento individual da eliminação dos resíduos históricos será inaceitável para os produtores. 
Assim sendo, os custos dos resíduos históricos deviam ser também repartidos, em função da 
respectiva parte quantitativa de mercado na altura da ocorrência dos custos, entre os produtores 
então existentes.

A fim de atenuar as consequências económicas do financiamento da eliminação dos resíduos 
históricos para os sectores constituídos, em primeira instância, por pequenas e médias empresas, 
deveria ser permitido aos produtores, durante um período transitório, definido em função da 
duração média de vida dos equipamentos, repercutirem no consumidor os custos da eliminação 
dos resíduos históricos aquando da venda de novos produtos. Tal deveria processar-se numa base 
voluntária, devendo os custos repercutidos corresponder aos custos reais de eliminação. O relator 
considera que tal se justifica, uma vez que a responsabilidade de financiamento dos produtores 
deve ser antecipada de cinco anos para 30 meses após a entrada em vigor da directiva, dado que 
os produtores são também obrigados a financiar os custos de eliminação da grande quantidade de 
produtos "no-name" e "órfãos" dos resíduos históricos e a atenuarem o carácter retroactivo da 
obrigação de financiamento. Além disso, a transparência dos custos promoveria a aceitação, 
pelos consumidores, do aumento de preço de novos produtos. Do ponto de vista ambiental, nada 
há que se oponha a repercutir os custos, uma vez que a concepção ecológica dos resíduos antigos 
(contrariamente aos novos produtos) já não pode ser influenciada.
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1 de Março de 2001

PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO 
EXTERNO, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA

destinado à Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do 
Consumidor

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
(COM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 2000/0158((COD))

Relatora de parecer: Nuala Ahern
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PROCESSO

Na sua reunião de 13 de Setembro de 2000, a Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da 
Investigação e da Energia designou relatora de parecer Nuala Ahern.

Nas suas reuniões de 24 de Janeiro e 27 de Fevereiro de 2001, a comissão procedeu à apreciação 
do projecto de parecer.

Na mesma reunião, a comissão aprovou as alterações que seguidamente se apresentam por 
unanimidade.

Encontravam-se presentes no momento da votação Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), 
Renato Brunetta (vice-presidente), Nuala Ahern (vice-presidente e relatora), Gordon J. Adam 
(em substituição de Glyn Ford), Guido Bodrato, David Robert Bowe (em substituição de 
François Zimeray), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De 
Clercq, Harlem Désir, Concepció Ferrer, Neena Gill (em substituição de Claude J.-M.J. 
Desama), Norbert Glante, Lisbeth Grönfeldt Bergman (em substituição de Anders Wijkman), 
Cristina Gutiérrez Cortines (em substituição de Umberto Scapagnini), Michel Hansenne, Roger 
Helmer, Hans Karlsson, Dimitrios Koulourianos (em substituição de Konstantinos 
Alyssandrakis), Werner Langen, Peter Liese (em substituição de Michael Mombaur), Rolf 
Linkohr, Caroline Lucas, Albert Jan Maat (em substituição de Christos Folias), Eryl Margaret 
McNally, Nelly Maes, Erika Mann, Marjo Tuulevi Matikainen-Kallström, Peter Luisa 
Morgantini, Angelika Niebler, Giuseppe Nisticò (em substituição de Jaime Valdivielso de Cué), 
Reino Kalervo Paasilinna, Yves Piétrasanta, Samuli Pohjamo (em substituição de Astrid Thors), 
John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, 
Paul Rübig, Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Anna Terrón i Cusí (em 
substituição de Mechtild Rothe), Elena Valenciano Martínez-Orozco, W.G. van Velzen, Alejo 
Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto e Myrsini Zorba.
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

INTRODUÇÃO

Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, ou REEE, são actualmente um dos fluxos 
de resíduos em mais rápido crescimento na União Europeia. Prevê-se que este fluxo de resíduos, 
que hoje constitui 4% dos resíduos urbanos, aumentará, pelo menos, entre 3 e 5% todos os anos. 
Os equipamentos eléctricos e electrónicos são uma das maiores fontes conhecidas de metais 
pesados e poluentes orgânicos do fluxo de resíduos. Sem um pré-tratamento adequado, os 
componentes altamente tóxicos podem contaminar o solo e as águas subterrâneas, bem como 
poluir o ar.

Seis Estados-Membros apresentaram já legislação sobre esta matéria: os Países Baixos, a 
Dinamarca, a Suécia, a Áustria, a Itália e a Bélgica. A Finlândia e a Alemanha deverão fazê-lo 
em breve. A presente proposta deverá permitir o envio de um forte sinal aos países que ainda não 
introduziram medidas destinadas a fazer face ao problema dos REEE, recordando-lhes que se 
trata de uma questão que não pode ser adiada.

A presente directiva poderá ser encarada como um dos instrumentos básicos para uma política de 
produtos integrada, na qual todo o ciclo de vida de um produto será tido em conta e a concepção 
ecológica será promovida. É largamente reconhecida a necessidade de as empresas se adaptarem 
a uma agenda flexível, mais orientada para as questões ambientais; é igualmente aceite que os 
países e as indústrias que inovam mais rapidamente acabarão por ser mais competitivos do que 
os mais lentos.

RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR

O princípio orientador das directivas é a Responsabilidade Alargada do Produtor. O objectivo da 
RAP, ao tornar os produtores financeiramente responsáveis pelos seus produtos quando estes se 
transformam em resíduos, consiste em criar um efeito a montante que dá origem a uma 
concepção compatível com o ambiente, que tem em conta a durabilidade, a reparação ou o 
melhoramento, a desmontagem e a reciclagem do produto. Além disso, através da concepção 
ecológica, da reutilização dos recursos e da recolha separada, as substâncias perigosas contidas 
nos REEE são impedidas de ter um impacto não controlado sobre o ambiente.

A presente directiva aplica igualmente o princípio da internalização dos custos externos. Ou seja, 
os custos da eliminação, que, até à data, têm sido suportados pelas autoridades locais, geralmente 
integrada na eliminação de resíduos, devem agora ser internalizados, devendo igualmente ser 
tomadas medidas que visem a reutilização, reciclagem e desmontagem deste equipamento. O 
último objectivo é a prevenção da produção de resíduos.
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Foi tomada uma decisão geral sobre a responsabilidade do produtor com a adopção da Directiva 
relativa aos veículos em fim de vida útil. O princípio da responsabilidade do produtor e a sua 
aplicação na Directiva relativa aos REEE são, portanto, geralmente aceites. A Comissão propôs 
que, cinco anos após a entrada em vigor da presente directiva, os produtores assegurem o 
financiamento da recolha de REEE provenientes de particulares que sejam entregues nas 
instalações de recolha, bem como o tratamento, valorização e eliminação em boas condições 
ambientais dos REEE. Não é posto em causa o princípio da responsabilidade do fabricante pelos 
produtos eléctricos em fim de vida. Os produtores têm de ser responsáveis pelo produto que 
colocam no mercado, embora só possam ser responsáveis pelo seu próprio produto.

SISTEMAS COLECTIVOS E INDIVIDUAIS

A proposta da Comissão permite que os produtores optem por um sistema colectivo ou 
individual no que se refere aos resíduos futuros e atribui aos mesmos uma responsabilidade 
financeira colectiva pelos resíduos históricos.

No entanto, para que a RAP tenha um efeito directo sobre a concepção dos produtos, é essencial 
que os produtores sejam responsáveis pelos produtos da sua marca própria – responsabilidade 
individual. Deste modo, qualquer melhoramento da concepção terá um efeito directo sobre os 
custos que os produtores terão de suportar por potencial tratamento em fim de vida do produto.

Alguns produtores pretendem conservar a responsabilidade individual por não quererem fornecer 
aos concorrentes informações sobre os produtos, e este desejo deve ser respeitado. Os sistemas 
individuais reagiriam igualmente a alterações da concepção destinadas a reflectir o princípio do 
fim de vida, encorajando assim a concepção ecológica. O mérito e as vantagens concorrenciais 
de uma boa concepção devem pertencer ao produtor individual. Os produtores só poderão ter 
responsabilidade jurídica pelos produtos da sua marca própria.

Por outro lado, a responsabilidade financeira colectiva só terá um efeito indirecto sobre a 
concepção, uma vez que os esforços de uma empresa individual no sentido de melhorar a 
concepção – visando a obtenção de economias – acabarão provavelmente por se diluir e perder 
no sistema colectivo. Desta forma, não será verdadeiramente possível promover a melhoria. A 
melhoria, com um sistema colectivo, só poderá ser atingida através das forças de mercado 
quando os dois sistemas competirem um com o outro, e apenas numa fase muito posterior.

Por conseguinte, os produtores deveriam ser financeiramente responsáveis apenas pelos resíduos 
futuros provenientes de produtos das suas marcas próprias, ou seja, responsabilidade individual.

Os produtores só podem ser responsáveis pelos seus próprios resíduos e, deste modo, é 
necessário verificar os custos e separá-los entre os diferentes produtores. Isto será possível 
entregando os produtos a uma empresa de reciclagem reconhecida/registada que possa ler os 
códigos de barras dos aparelhos de acordo com a sua classificação e enviar facturas mensais ao 
produtor com base na origem do produto indicada pelo código de barras.

RESÍDUOS HISTÓRICOS
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Os resíduos históricos são os produtos que se encontram actualmente no mercado, portanto, antes 
da adopção da directiva, e que um dia se transformarão em resíduos. Em relação a estes 
produtos, é exigido que os produtores assegurem os custos de todas as actividades supracitadas 
através de um sistema colectivo, o qual necessitará de investimentos em infra-estruturas e apoio 
administrativo.

A responsabilidade financeira pela recolha a partir de instalações designadas, pelo tratamento, 
reutilização/reciclagem e eliminação dos REEE provenientes de particulares deveria ser 
suportada pelos produtores de forma colectiva.

Finalmente, com vista a atingir o objectivo da directiva, nomeadamente inovar no domínio da 
concepção, é essencial que as responsabilidades pelos resíduos históricos e ‘novos’ sejam 
distintas e que seja exigida aos produtores responsabilidade futura individual nos casos em que a 
responsabilidade pelos resíduos históricos seja assegurada através de sistemas colectivos, sendo 
estabelecido um período transitório para cobrir os referidos custos. Um período de transição 
deverá criar reservas financeiras para o futuro. Também não é possível, e seria anticoncorrencial, 
aceitar no mercado “aproveitadores” que não tratem os resíduos históricos.

OBJECTIVOS DE RECICLAGEM/REUTILIZAÇÃO

Os Estados-Membros já provaram que os objectivos de reciclagem podem ser facilmente 
atingidos e juridicamente vinculativos. Os objectivos de reciclagem e reutilização são 
considerados necessários para evitar a limitação da valorização à incineração ou à mera remoção 
de alguns materiais valiosos, sendo o resto enviado para operações de eliminação. Uma 
reciclagem de 90% relativamente aos grandes electrodomésticos foi atingida por testes-piloto e 
confirmada por empresas de reciclagem especializadas. Os testes-piloto demonstraram que a 
reciclagem em grande escala de pequenos REEE pode, em média, atingir os 70%.

Recorrendo à consagrada tecnologia “end cut”, pelo menos 90% dos materiais das lâmpadas de 
descarga de gás, em particular das lâmpadas contendo mercúrio, poderiam ser reciclados. 
Embora a reciclagem de equipamentos novos contendo ecrãs de tubos catódicos já seja 
exequível, o grosso dos aparelhos actualmente recolhidos têm características que permitem uma 
reciclagem de 70%. A médio ou longo prazo, a reciclagem do vidro dos cones dos tubos 
catódicos terá de visar a reutilização do vidro dos cones em novos tubos catódicos.
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OBJECTIVOS DE RECOLHA

A Comissão estabeleceu o objectivo de recolha “suave” de uma média de 4 kg per capita, que 
deverá ser atingido até 31 de Dezembro de 2005. No entanto, tal valor só abrangerá 
aproximadamente um quarto dos REEE produzidos. Por exemplo, no Reino Unido, que não tem 
uma cultura de reciclagem avançada nem possui ainda legislação vigente sobre os REEE, foram 
já atingidos os 6 kg per capita devido à aplicação de sistemas de aceitação de “velho por novo” 
aos produtos da linha branca.

Como foi acima referido, a recolha separada de REEE é muito importante e, portanto, os 
detentores finais deverão igualmente receber incentivos para os entregar em locais designados, 
com vista a impedir que os referidos REEE, especialmente os mais pequenos, sejam eliminados 
com os resíduos urbanos.

PROIBIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

Em princípio, é bem-vinda a proposta de substituir o chumbo, o mercúrio, o cádmio, o crómio 
hexavalente e os retardadores de chama: bifenilos polibromados (PBB) e éteres difenílicos 
polibromados (PBDE). A eliminação progressiva pode ser alargada a todos os retardadores de 
chama bromados. 

ÂMBITO

Alguns membros da indústria afirmam que devíamos centrar a atenção nos equipamentos 
grandes e não nos pequenos, mas a concentração de substâncias perigosas nos equipamentos 
pequenos é quatro vezes mais elevada do que nos equipamentos grandes. Além disso, são 
precisamente os equipamentos pequenos que devem ser recolhidos separadamente, a fim de 
impedir que sejam eliminados com os resíduos urbanos, não sendo, desse modo, devidamente 
controlados os produtos químicos perigosos.

Por conseguinte, o âmbito da directiva é correcto.

CONCLUSÕES

Responsabilidade Alargada do Produtor

 As responsabilidades por resíduos históricos e ‘novos’ devem ser distintas.

 É exigida responsabilidade individual por resíduos futuros provenientes de produtos de 
marca própria.
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 A responsabilidade pelos resíduos históricos requer sistemas colectivos, com o 
estabelecimento de um período de transição para os encargos.

 Um período de transição criará reservas financeiras para o futuro.

 É anticoncorrencial aceitar no mercado “aproveitadores” que não sejam responsáveis pelos 
resíduos históricos.

Objectivos de reciclagem: Os objectivos de reciclagem são realistas e podem ser atingidos, 
devendo, portanto, ser juridicamente vinculativos.

Objectivos de recolha: 6 kg, por habitante e por ano, deveria ser um valor mínimo 
juridicamente vinculativo.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia insta a Comissão 
do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, competente quanto à matéria 
de fundo, a incorporar as seguintes alterações à proposta de directiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (COM(2000) 347 – 
C5-0414/2000 – 2000/0158(COD)) no seu relatório:

Texto da Comissão 1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Primeiro travessão

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, e, nomeadamente o 
n° 1 do seu artigo 175º,

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, e, nomeadamente o 
n° 1 do seu artigo 95º,

Justificação

Sugere-se que o artigo 95º do Tratado de Amesterdão constitua a base jurídica, a fim de 
assegurar um nível de protecção ambiental elevado e também de não comprometer o mercado 
único.

Alteração 2
Considerando 7 bis (novo)

           (7 bis) A presente Directiva deverá incidir 
nos equipamentos que contêm 
componentes perigosos ou cuja 
reciclagem se afigura judiciosa, numa 
perspectiva económica e ecológica. Se a 
recolha separada de determinados 
equipamentos implicar custos ou um 
dispêndio de energia 
desproporcionadamente elevados, esses 
equipamentos serão excluídos do âmbito 
de aplicação da presente Directiva. 

Justificação

A reciclagem e a recolha separada não podem, enquanto tal, constituir um objectivo, devendo, 
sim, verificar-se se são pertinentes do ponto de vista ambiental e económico.

Alteração 3

1 JO C 365 de 19.12.2000, p. 195.
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Considerando 8

(8) O objectivo de melhoria da gestão dos 
REEE não pode ser atingido de forma 
efectiva pelos Estados-Membros 
isoladamente. Em especial, as diferentes 
aplicações nacionais do princípio de 
responsabilidade do produtor levam a 
disparidades substanciais nos encargos 
financeiros impostos aos operadores 
económicos. A existência de diferentes 
políticas nacionais relativas à gestão de 
REEE prejudica a eficácia das políticas 
nacionais de reciclagem.

 (8) O objectivo de melhoria da gestão dos 
REEE não pode ser atingido de forma 
efectiva pelos Estados-Membros 
isoladamente. Em especial, as diferentes 
aplicações nacionais do princípio de 
responsabilidade do produtor levam a 
disparidades substanciais nos encargos 
financeiros impostos aos operadores 
económicos. A existência de diferentes 
políticas nacionais relativas à gestão de 
REEE prejudica a eficácia das políticas 
nacionais de reciclagem, razão pela qual 
cumpre proceder a uma harmonização, à 
escala europeia, dos aspectos que, neste 
domínio, se revestem de importância 
crucial (conceitos, âmbito  de aplicação, 
objectivos em matéria de recolha e de 
valorização). 

Justificação

Os objectivos ambientais devem, tanto quanto possível, ser definidos e alcançados de forma 
harmonizada, à escala europeia.

Alteração 4
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) O princípio orientador da presente 
directiva é a responsabilidade alargada do 
produtor. A presente directiva aplica 
igualmente o princípio da internalização 
dos custos externos. 

Justificação

O objectivo do princípio da responsabilidade alargada do produtor, ao tornar os produtores 
financeiramente responsáveis pelos seus produtos quando estes se transformam em resíduos, 
consiste em criar um efeito a montante que dá origem a uma concepção compatível com o 
ambiente, que tem em conta a durabilidade, a reparação ou o melhoramento, a desmontagem e 
a reciclagem do produto. 

Alteração 5
Considerando 9

(9) As disposições da presente Directiva 
devem aplicar-se a produtos e produtores, 

(9) As disposições da presente Directiva 
devem aplicar-se a produtos e produtores, 
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independentemente da técnica de venda, 
incluindo a venda à distância ou por via 
electrónica.            

independentemente da técnica de venda, 
incluindo a venda à distância ou por via 
electrónica. Cumpre, neste contexto, 
atender à necessidade de definir e aplicar 
de igual modo as obrigações cometidas 
aos produtores e distribuidores no caso de 
circuitos de distribuição daquela 
natureza, por forma a obstar a que sejam 
imputados a outros circuitos de 
distribuição os custos decorrentes do 
tratamento de equipamentos vendidos à 
distância.

Justificação

Pretende-se, com a presente alteração, garantir a igualdade de tratamento do "comércio sem 
fronteiras" realizado através do comércio electrónico.

Alteração 6
Considerando 10

(10) A presente Directiva deve abranger 
todos os equipamentos eléctricos e 
electrónicos utilizados pelos consumidores 
e os equipamentos eléctricos e electrónicos 
destinados a utilização profissional 
passíveis de introdução no fluxo de 
resíduos urbanos. A presente Directiva 
deve aplicar-se sem prejuízo das normas 
sobre segurança e saúde do direito 
comunitário bem como das normas 
relativas à gestão de resíduos do direito 
comunitário especial, e nomeadamente da 
Directiva 91/157/CEE do Conselho de 18 
de Março de 1991 relativa às pilhas e 
acumuladores contendo determinadas 
matérias perigosas, com a redacção que lhe 
foi dada pela Directiva 98/101/CE da 
Comissão.

(10)  A presente Directiva deve abranger 
todos os equipamentos eléctricos e 
electrónicos utilizados pelos consumidores 
e os equipamentos eléctricos e electrónicos 
destinados a utilização profissional 
passíveis de introdução no fluxo de 
resíduos urbanos. A presente Directiva 
deve aplicar-se sem prejuízo das normas 
sobre segurança e saúde do direito 
nacional e comunitário que garantem a 
protecção de todas as pessoas em contacto 
com resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, bem como das normas 
relativas à gestão de resíduos do direito 
comunitário especial, e nomeadamente da 
Directiva 91/157/CEE do Conselho de 18 
de Março de 1991 relativa às pilhas e 
acumuladores contendo determinadas 
matérias perigosas, com a redacção que lhe 
foi dada pela Directiva 98/101/CE da 
Comissão.            

Justificação

A proposta da Comissão não é suficientemente precisa em relação aos possíveis riscos para a 
saúde e a segurança das pessoas que estão em contacto com REEE. A referência à 
regulamentação nacional em matéria de segurança é importante, já que as normas nacionais 
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podem ser mais rigorosas do que as disposições da UE.

Alteração 7
Considerando 12 

(12) A recolha separada é a condição 
prévia para garantir um tratamento e 
reciclagem específicos dos REEE e é 
necessária para atingir o nível desejado de 
protecção da saúde humana e animal e do 
ambiente na Comunidade. Os 
consumidores devem contribuir 
activamente para o sucesso dessa recolha e 
ser incentivados a proceder à entrega dos 
REEE. Com este fim, devem ser criadas 
instalações adequadas para a entrega de 
REEE, incluindo centros de recolha 
públicos, onde os particulares possam 
entregar esses resíduos sem encargos.

(12) A recolha separada é a condição 
prévia para garantir um tratamento e 
reciclagem específicos dos REEE e é 
necessária para atingir o nível desejado de 
protecção da saúde humana e animal e do 
ambiente na Comunidade. A fim de 
assegurar a eficácia do conceito 
fundamental de responsabilidade do 
produtor, afigura-se essencial que os 
aspectos exteriores à responsabilidade do 
produtor, nomeadamente a entrega e a 
recolha de REEE, sejam partilhados por 
todas as partes implicadas. Os 
consumidores, os retalhistas, os 
distribuidores e as autoridades locais 
devem contribuir activamente para o 
sucesso dessa recolha. Os consumidores 
devem ser incentivados a proceder à 
entrega dos REEE. Com este fim, devem 
ser criadas instalações adequadas para a 
entrega de REEE, incluindo centros de 
recolha públicos, onde os particulares 
possam entregar esses resíduos sem 
encargos.

Justificação

Para que o produtor exerça efectivamente as suas responsabilidades, é necessário que as 
restantes partes envolvidas desempenhem plenamente o seu papel. Com efeito, os produtores só 
poderão tratar convenientemente os REEE, se os consumidores entregarem os equipamentos em 
fim de vida útil. Aos distribuidores, retalhistas e  autoridades locais cabe um papel determinante 
na disponibilização de instalações adequadas.   

Alteração 8
Considerando 12 bis (novo) 

(12 bis)A fim de garantir a saúde e a 
segurança do pessoal encarregado da 
recolha e tratamento de REEE, os 
Estados-Membros, em conformidade com 
as normas nacionais e da UE em matéria 
de saúde e segurança, definem as 
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condições em que os distribuidores podem 
aceitar ou recusar a recolha.

Justificação

Os distribuidores já recolhem actualmente volumes significativos de REEE na União Europeia, 
mas não podem garantir a continuação, ou até o desenvolvimento, deste serviço, se não se 
aplicarem normas rigorosas no que se refere à saúde e segurança dos seus empregados.

A proposta da Comissão é vaga a este respeito e deverá ser modificada em conformidade.

   

Alteração 9
Considerando 15 

(15) Deve ser atingido um elevado nível de 
valorização, especialmente de reutilização 
ou reciclagem, e os produtores devem ser 
incentivados a integrar materiais reciclados 
em equipamentos novos.

(15) Deve ser atingido um elevado nível de 
valorização, especialmente de reutilização 
ou reciclagem, e os produtores devem ser 
incentivados a integrar materiais reciclados 
em equipamentos novos.
Os objectivos de reciclagem/reutilização 
são realistas e podem ser atingidos, 
devendo, portanto, ser juridicamente 
vinculativos.
Contudo, os Estados-Membros devem 
assegurar que o facto de se atingir um 
elevado nível de valorização não 
desencoraje a reutilização de 
equipamentos inteiros nem tenha efeitos 
adversos sobre organizações sem fins 
lucrativos da União Europeia que 
facilitam a reutilização de produtos.

Justificação

Os objectivos de reciclagem e reutilização são considerados necessários para evitar a limitação 
da valorização à incineração ou à mera remoção de alguns materiais valiosos, sendo o resto 
enviado para operações de eliminação. Testes-piloto demonstraram que os objectivos propostos 
pela Comissão são realistas.   

Embora se reconheça que a inclusão da reutilização de aparelhos inteiros nos objectivos 
visados tornaria mais complexa a tarefa de monitorização e administração, é importante que a 
directiva proposta não tenha efeitos adversos sobre as organizações sem fins lucrativos que 
proporcionam benefícios sociais e ambientais consideráveis através da formação profissional 
dos socialmente desfavorecidos e da gestão e refabricação dos REEE de uma forma compatível 
com o ambiente.

Alteração 10
Considerando 16 
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(16) Os princípios básicos relativos ao 
financiamento da gestão dos REEE devem 
ser estabelecidos a nível comunitário e os 
regimes de financiamento devem contribuir 
para taxas de recolha elevadas, bem como 
para a aplicação do princípio da 
responsabilidade do produtor. Para se 
atingirem, de forma mais eficiente, os 
benefícios decorrentes do conceito da 
responsabilidade do produtor, os 
produtores devem ser incentivados a 
cumprir as suas responsabilidades a título 
individual, desde que contribuam para o 
financiamento da gestão dos resíduos dos 
seus produtos colocados no mercado antes 
da entrada em vigor da obrigação de 
financiamento introduzida pela presente 
directiva.

(16) Os princípios básicos relativos ao 
financiamento da gestão dos REEE devem 
ser estabelecidos a nível comunitário e os 
regimes de financiamento devem contribuir 
para alcançar  taxas de recolha elevadas, 
bem como para a aplicação do princípio da 
responsabilidade do produtor. Para se 
atingirem, de forma mais eficiente, os 
benefícios decorrentes do conceito da 
responsabilidade do produtor, os 
produtores devem ser incentivados a 
cumprir as suas responsabilidades 
mediante sistemas individuais ou 
colectivos que se afigurem mais 
adequados ao seu sector de produção.

Justificação

Dever-se-á permitir a responsabilidade financeira individual ou colectiva, dado que a exigência 
de responsabilidade em função da marca, em todos os sectores de produção, não seria 
praticável em virtude dos encargos excessivos que implicaria a separação dos resíduos por 
forma a que se pudesse atribuir uma responsabilidade financeira individual. Por exemplo, o 
fluxo de resíduos provenientes de electrodomésticos irão ainda durante décadas conter uma 
proporção muito elevada de resíduos históricos, pelo que uma separação por marcas resultaria 
bastante onerosa. Os  custos avultados associados à separação não oferecem vantagens 
ambientais significativas nem a curto nem a longo prazo.

Alteração 11
Considerando 16 bis (novo) 

(16 bis) Os “resíduos históricos” dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
com um  ciclo de vida longo constituirão a 
maior parte do fluxo de resíduos nos 
próximos anos. Por conseguinte, a gestão 
dos REEE deverá, nesses casos, poder 
abranger um fluxo combinado de resíduos 
históricos e não-históricos por um 
número de anos comparável ao ciclo de 
vida dos REEE em questão.

Justificação

A proposta abrange uma grande variedade de produtos e características de produtos. O ciclo de 
vida médio de muitos equipamentos eléctricos e electrónicos situa-se entre os 10 e 15 anos. Para 
esta categoria de produtos, os “resíduos históricos” constituirão, num futuro próximo, a maior 
parte do fluxo de resíduos.
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Alteração 12
Considerando 17 

(17)  Os utilizadores de equipamentos 
eléctricos e electrónicos do sector 
doméstico devem ter a possibilidade de 
entregar os REEE sem encargos. Os 
produtores devem, por conseguinte, 
financiar o tratamento, valorização e 
eliminação dos REEE.

(17) Os utilizadores de equipamentos 
eléctricos e electrónicos do sector 
doméstico devem ter a possibilidade de 
entregar os REEE sem encargos. Os 
produtores devem, por conseguinte, 
financiar a recolha, o tratamento, a 
valorização e a eliminação 
ambientalmente correctos dos REEE. 
Sempre que possível, os Estados-Membros 
devem assegurar que a recolha efectuada 
por terceiros seja financiada pelos 
produtores, com base em normas 
transparentes e vinculativas.

Devem prever-se normas transitórias a fim 
de reduzir os custos para os produtores 
resultantes da gestão de resíduos 
provenientes de produtos colocados no 
mercado antes da entrada em vigor da 
presente Directiva (resíduos históricos). 

Devem prever-se normas transitórias a fim 
de reduzir os custos para os produtores 
resultantes da gestão de resíduos 
provenientes de produtos colocados no 
mercado antes da entrada em vigor da 
presente Directiva (resíduos históricos). O 
período transitório terminará em 31 de 
Dezembro de 2005.

A responsabilidade pelo financiamento da 
gestão de resíduos históricos deve ser 
partilhada por todos os actuais produtores e 
cumprida através de sistemas individuais 
ou colectivos. Os sistemas colectivos não 
podem ter como efeito excluir produtores 
de pequena dimensão ou de nichos de 
mercado, nem importadores e novos 
operadores.

A responsabilidade pelo financiamento da 
gestão de resíduos históricos deve ser 
partilhada por todos os actuais produtores e 
cumprida através de sistemas individuais 
ou colectivos. Os sistemas colectivos não 
podem ter como efeito excluir produtores 
de pequena dimensão ou de nichos de 
mercado, nem importadores e novos 
operadores.

Justificação

Todos os detentores de REEE devem poder devolver os resíduos sem qualquer encargo.
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O texto do considerando 17 da Comissão omite a obrigação de os produtores assegurarem o 
financiamento da recolha (cf. as obrigações do produtor no nº 2 do artigo 7º), que agora se 
acrescenta. 

A directiva não preconiza normas transparentes e com força executória para garantir o 
financiamento, por parte dos produtores, da recolha levada a cabo por terceiros. Também este 
aspecto é acrescentado. 

O artigo 7º prevê que as obrigações dos produtores definidas no seu nº 2 passem a vigorar no 
prazo de cinco anos após a entrada em vigor da presente directiva relativa aos REEE. Lida em 
conjugação com os objectivos em matéria de valorização, enunciados no artigo 6º, esta 
disposição resulta confusa. Como se pode esperar que os produtores cumpram os objectivos 
estabelecidos em matéria de valorização até 31 de Dezembro de 2005 e, por outro lado, tenham 
de assumir responsabilidades financeiras numa data eventualmente diferente, nomeadamente 
“cinco anos após a entrada em vigor da directiva relativa aos REEE”?

Este aspecto é corrigido mediante a inserção da data de 31 de Dezembro de 2005 como data 
limite para o período transitório, ou seja, a responsabilidade dos produtores pelo financiamento 
começa na mesma data em que passam a vigorar os objectivos em matéria de valorização.

Saliente-se que a majoração dos preços poderá ser incompatível com a legislação comunitária 
em matéria de concorrência e constituir um obstáculo à livre circulação de mercadorias.

   

Alteração 13
Considerando 18 

(18) A informação dos utilizadores sobre 
os sistemas de recolha e o seu papel na 
gestão dos REEE é indispensável para o 
sucesso da recolha desses resíduos. Essa 
informação implica uma marcação 
adequada dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos que podem ser deitados em 
caixotes de lixo ou meios semelhantes de 
recolha de resíduos urbanos.

(18) A informação dos utilizadores sobre 
os sistemas de recolha e o seu papel na 
gestão dos REEE é indispensável para o 
sucesso da recolha desses resíduos. Os 
produtores, os distribuidores, os 
retalhistas e as autoridades locais devem 
cooperar, a fim de assegurar a realização 
de campanhas eficazes de sensibilização 
destinadas a promover a entrega de 
produtos em fim de vida útil nos centros 
de recolha.

Justificação

As exigências adicionais de marcação não se afiguram viáveis para muitos produtos, em 
particular, na época actual, em que os consumidores se defrontam como uma proliferação de 
marcações e símbolos que não entendem. A marcação não se traduz necessariamente num 
aumento dos níveis de recolha. Todavia, os programas de informação e comunicação eficazes 
são essenciais para incentivar os consumidores a alterar os seus comportamentos no que se 
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refere à eliminação dos produtos em fim de vida útil.

  

Alteração 14
Considerando 21 bis (novo) 

(21 bis)Deverá ser facultada aos 
produtores visados a possibilidade de 
constituírem provisões fiscais com vista ao 
cumprimento das obrigações que se 
propõe lhes sejam cometidas em matéria 
de entrega e eliminação de resíduos, em 
particular no que respeita a equipamentos 
eléctricos e electrónicos com um ciclo de 
vida longo.

Justificação

Se os produtores ficarem obrigados, tal como proposto, à entrega e eliminação de resíduos em 
grande escala e com custos muito elevados, é inteiramente lógico, numa óptica de razoabilidade 
económica, que possam, para o efeito, constituir provisões fiscais, em particular no caso de 
aparelhos eléctricos e electrónicos com um ciclo de vida longo. Dado que tal é apenas possível 
em alguns Estados-Membros, evitam-se, deste modo, distorções da concorrência no interior da 
Comunidade. Na exposição de motivos da proposta da Comissão também se alude ao custo 
muito elevado das operações de entrega e eliminação de resíduos.  

   

Alteração 15
Considerando 21 quinquies (novo) 

(21 quinquies)Por múltiplas razões e, em 
particular, por falta de espaço, 
frequentemente não é possível aos 
pequenos comerciantes autónomos 
recolherem aparelhos eléctricos e 
electrónicos usados de particulares e 
providenciarem a sua eliminação. Há que 
isentar os comerciantes da recuperação e 
eliminação propostas, quando estes não 
procederem voluntariamente à retoma de 
antigos equipamentos ou os introduzirem 
directamente no mercado na qualidade de 
produtores e importadores.

Justificação

Devido ao facto de possuírem áreas extremamente reduzidas e à margem económica mínima de 
que dispõem, os comerciantes não podem recolher equipamentos eléctricos e electrónicos 
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usados de particulares e providenciar a devida eliminação. Se os consumidores adquirissem 
aparelhos eléctricos e electrónicos a preços mais vantajosos em grandes superfícies comerciais 
situadas fora dos centros das cidades e os entregassem em "pequenos estabelecimentos", tal 
circunstância também originaria novas perdas para os estabelecimentos situados nos centros 
das cidades e uma concentração adicional no sector do comércio. A retoma de aparelhos usados 
deve tornar-se atractiva para os comerciantes, através de medidas de incentivo. 

  

Alteração 16
Artigo 1º 

1. Os fins da presente directiva são, 
prioritariamente, a prevenção da formação 
de resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos (REEE) e, adicionalmente, a 
reutilização, reciclagem e outras formas 
de valorização desses resíduos, de modo a 
reduzir a quantidade de resíduos a eliminar. 
Destina-se igualmente a melhorar o 
comportamento ambiental de todos os 
operadores económicos envolvidos no 
ciclo de vida dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos e, em especial, dos operadores 
directamente envolvidos no tratamento de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos.

1. Os fins da presente directiva são, 
prioritariamente, a prevenção da formação 
de resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos (REEE) e, adicionalmente, a 
recolha, o tratamento, a valorização 
(reutilização e reciclagem) desses 
resíduos, de modo a reduzir a quantidade 
de resíduos a eliminar. Destina-se 
igualmente a melhorar o comportamento 
ambiental de todos os operadores 
económicos envolvidos no ciclo de vida 
dos equipamentos eléctricos e electrónicos 
e, em especial, dos operadores 
directamente envolvidos no tratamento de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos.

Justificação

Clarifica o segundo objectivo da directiva definido nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º.

 

Alteração 17
Artigo 2º, nº 3 bis (novo) 

3 bis Os Estados-Membros podem isentar 
os fabricantes de equipamento eléctrico e 
electrónico das responsabilidades que lhes 
incumbem, nos termos dos artigos 7º e 8º 
da presente directiva, desde que operem 
de forma independente, empreguem 
menos de 50 trabalhadores, tenham um 
volume de negócios anual inferior a 7 
milhões de euros e não sejam filiais de 
grandes grupos.

Justificação
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Estas empresas representam apenas 12% a 15% das vendas. Produzem principalmente 
equipamento especializado. Os encargos administrativos e os custos directos para estas 
empresas são desproporcionados em relação aos benefícios ambientais. A reformulação de 
equipamento especializado, que não é produzido em massa, com o fim de reduzir os custos de 
reciclagem, tornar-se-ia desproporcionadamente dispendiosa.

  

Alteração 18
Artigo 3º, alínea b) 

b) "Resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos" (REEE), equipamentos 
eléctricos ou electrónicos que constituem 
um resíduo, nos termos da alínea a) do 
artigo 1º da Directiva 75/442/CEE, 
incluindo todos os componentes, 
subconjuntos e materiais consumíveis que 
fazem parte do produto no momento em 
que este é descartado;

b) "Resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos" (REEE), equipamentos 
eléctricos ou electrónicos que constituem 
um resíduo, nos termos da alínea a) do 
artigo 1º da Directiva 75/442/CEE, 
incluindo todos os componentes, 
subconjuntos e materiais consumíveis;

Justificação

Os componentes, subconjuntos e materiais consumíveis devem ser abrangidos pela presente 
directiva, mesmo nos casos em que não são descartados em simultâneo com o produto a que 
pertencem.

Alteração 19
Artigo 3º, alínea j), (i), (ii) e (iii) 

j) "Produtor", qualquer entidade que j) "Produtor", qualquer entidade que 
independentemente das técnicas de venda 
utilizadas, incluindo a comunicação à 
distância na acepção da directiva do 
Parlamento e do Conselho relativa à 
protecção dos consumidores em matéria 
de contratos à distância (97/7/CE):

i) procede ao fabrico e venda de 
equipamentos eléctricos e electrónicos sob 
marca própria, independentemente da 
técnica de venda, incluindo a venda à 
distância ou por via electrónica;

i) procede ao fabrico e venda de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
num Estado-Membro sob marca própria, 
independentemente da técnica de venda, 
incluindo a venda à distância ou por via 
electrónica;

ii) procede à revenda, sob marca própria, 
de equipamentos produzidos por outros 
fornecedores, independentemente da 
técnica de venda, incluindo a venda à 
distância ou por via electrónica;

ii) procede à revenda, sob marca própria, 
de equipamentos produzidos por outros 
fornecedores num Estado-Membro, 
independentemente da técnica de venda, 
incluindo a venda à distância ou por via 
electrónica;
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iii) procede à importação de equipamentos 
eléctricos e electrónicos para um 
Estado-Membro, enquanto actividade 
profissional.

iii) procede à importação ou à revenda de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
num Estado-Membro, enquanto actividade 
profissional.

Justificação:

O conceito de importador para um Estado-Membro (subalínea iii)) é ambíguo. Com base no 
Tratado, a definição de importador aplica-se a uma empresa que adquire produtos no exterior 
da UE, para vendê-los na União. No mercado dos EEE existe uma quota significativa de 
produtos que entra no mercado dos Estados-Membros através de canais que não são os 
inerentes a uma marca, por exemplo, assemblagem, cadeias de venda pan-europeias ou 
reimportadores. O presente texto não abarca estes casos e poderia, assim, gerar um grande 
número de produtos "órfãos".   

Alteração 20
Artigo 3º, alínea m) bis (nova) 

m) bis “detentor”: qualquer pessoa que 
seja o utilizador final ou o detentor de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, a 
saber, particulares, distribuidores, 
municípios ou qualquer outra pessoa 
detentora de equipamentos eléctricos e 
electrónicos ou que aceite resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos.

Justificação

Pretende-se com esta alteração clarificar o termo “detentor”, já que na proposta da Comissão a 
utilização desse termo e do termo “detentor final” não resulta clara.

   

Alteração 21
Artigo 4º, nº 1 

1. Os Estados-Membros assegurarão a 
criação de sistemas que permitam aos 
detentores finais e distribuidores entregar, 
sem encargos, resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos provenientes de 
particulares. Os Estados-Membros 
garantirão a disponibilidade e 
acessibilidade dos meios de recolha 
necessários, tendo em conta a densidade 
populacional.

1. Os Estados-Membros assegurarão a 
criação, três anos após a entrada em vigor 
da presente directiva, de sistemas que 
permitam aos detentores finais e 
distribuidores entregar, sem encargos, 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares. 
Os Estados-Membros garantirão a 
disponibilidade, acessibilidade, 
proximidade e conveniência para os 
consumidores dos meios de recolha 
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necessários, tendo em conta a densidade 
populacional.

Justificação

É mais coerente que todos os intervenientes (retalhistas, produtores) tenham o mesmo período 
transitório nas diferentes disposições da directiva (relativas ao estabelecimento de sistemas de 
entrega sem encargos, aos objectivos de recolha, ao financiamento da recolha de REEE 
provenientes de particulares, etc.). Isto deve ficar bem claro na directiva, dado que a indústria 
necessita de normas claras a fim de evitar distorções no mercado através de normas diferentes 
nos Estados-Membros.

Outra questão crucial para aumentar a participação dos consumidores é a criação de meios de 
recolha, a sua proximidade, horários de abertura prolongados e funcionários prestáveis. 

   

Alteração 22
Artigo 4º, nº 2 

2. Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores, ao fornecerem um novo 
produto, se ofereçam para receber, sem 
encargos, resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos semelhantes 
provenientes de particulares, desde que 
esses equipamentos estejam livres de 
contaminantes (incluindo contaminantes 
radioactivos e biológicos).

2. Os Estados-Membros poderão garantir 
que os distribuidores, ao fornecerem um 
novo produto, se ofereçam para receber, 
sem encargos, resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos semelhantes 
provenientes de particulares.

Em conformidade com as disposições das 
Directivas 67/548/CEE e 88/379/CEE, e 
em função das normas da UE ou 
nacionais em matéria de saúde e 
segurança, os distribuidores podem 
recusar a remoção de REEE 
presumivelmente contaminados, incluindo 
resíduos radioactivos, biológicos ou 
perigosos e susceptíveis de pôr em risco a 
saúde e a segurança do pessoal.

Justificação

Os distribuidores já recebem quantidades significativas de REEE, nomeadamente de 
electrodomésticos volumosos. Aliás, este serviço já vem sendo oferecido, há muitos anos, aos 
consumidores. A maior parte desses aparelhos são recolhidos directamente junto dos 
particulares após o fornecimento de novos aparelhos. Os REEE são habitualmente depositados 
em centros de entrega domiciliária e não nas instalações dos distribuidores.

Impor aos distribuidores a obrigação generalizada de receber os REEE directamente nas 
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instalações de distribuição comprometeria a viabilidade financeira das PME (50% do mercado 
da distribuição da UE), bem como a dos grandes distribuidores.

As instalações de distribuição estão sujeitas aos custos/impostos imobiliários mais elevados nos 
Estados-Membros, sendo, por essa razão, concebidas de modo a reduzir ao mínimo o espaço 
reservado à armazenagem para maximizar o espaço de venda. Se o espaço reservado ao 
armazenamento tiver de ser ocupado pela retoma e pela armazenagem dos REEE, os stocks 
terão de ser renovados com maior frequência, o que se traduz em fornecimentos mais frequentes 
de produtos novos.

Além disso, o acréscimo de deslocações dos veículos de distribuição teria efeitos inflacionistas 
no custo dos novos produtos e conduziria também a um aumento das emissões dos gazes com 
efeito de estufa e a outras emissões de gazes de escape.

Por último, como já referido nas alterações 14 e 18, importa ter em conta as preocupações em 
matéria de saúde e segurança daqueles que estão em contacto com REEE. O pessoal 
encarregado da distribuição e do tratamento não deverá estar exposto a potenciais riscos para a 
saúde e a segurança.

Alteração 23
Artigo 4º, nº 5 bis (novo) 

5 bis Os comerciantes ficarão isentos da 
recolha e da entrega, na medida em que 
não introduzam directamente no mercado, 
na qualidade de produtores e 
importadores, os equipamentos eléctricos 
e electrónicos.

Justificação

Devido ao facto de possuírem áreas extremamente reduzidas e à margem económica mínima de 
que dispõem, os comerciantes não podem recolher equipamentos eléctricos e electrónicos 
usados de particulares e providenciar pela devida eliminação. Se os consumidores adquirissem 
aparelhos eléctricos e electrónicos a preços mais vantajosos em grandes superfícies comerciais 
situadas fora dos centros das cidades e entregassem os mesmos em "pequenos 
estabelecimentos", tal circunstância também originaria novas perdas para os estabelecimentos 
situados nos centros das cidades e uma concentração adicional no sector do comércio. A retoma 
de aparelhos usados deve tornar-se atractiva para os comerciantes, através de medidas de 
incentivo. 

   

Alteração 24
Artigo 5º, nº 1 

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores criem sistemas que prevejam o 

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores criem sistemas que prevejam o 
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tratamento de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos. Nos termos do 
artigo 4º da Directiva 75/442/CEE, esse 
tratamento incluirá, no mínimo, a remoção 
de todos os fluidos e um tratamento 
selectivo de acordo com o disposto no 
Anexo II da presente Directiva, desde que 
esse tratamento não prejudique a 
reutilização e reciclagem dos componentes 
ou dos aparelhos inteiros.

tratamento de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos. Nos termos do 
artigo 4º da Directiva 75/442/CEE, esse 
tratamento incluirá, no mínimo, a remoção 
de todos os fluidos e um tratamento 
selectivo de acordo com o disposto no 
Anexo II da presente Directiva, desde que 
esse tratamento não prejudique a 
reutilização e reciclagem dos componentes 
ou dos aparelhos inteiros, ou, de acordo 
com o Anexo II (A-novo), desde que tenha 
sido estabelecido, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 
14º, que o impacto ambiental é menor 
comparado com o tratamento selectivo 
definido no Anexo II.

Justificação

Os novos desenvolvimentos tecnológicos descritos no Anexo II (A-novo) permitirão um 
tratamento de REEE com um impacto ambiental significativamente menor e sem criar riscos 
inúteis para os trabalhadores manuais que deverão levar a cabo o tratamento descrito no Anexo 
II. Essas novas soluções tecnológicas deverão ser aprovadas pelo Comité de comitologia 
previsto no nº 2 do artigo 14º, antes de poderem ser considerados equivalentes ao tratamento 
selectivo descrito no Anexo II.

  

Alteração 25
Artigo 6º, nº 2, alínea e) bis (nova) 

e) bis Relativamente a produtos 
inovadores que revistam vantagens 
ecológicas incontroversas pode 
igualmente ser prescrita uma taxa de 
valorização de 75% do respectivo peso.

Justificação

O sector a que se reporta a presente Directiva caracteriza-se por um ritmo de inovação muito 
rápido. A dimensão dos componentes é cada vez menor, aumentando a integração dos diversos 
elementos. É também frequente que as matérias plásticas só possam ser transformadas em 
produtos originais mediante operações muito dispendiosas. Assim sendo, deveria ser possível 
estabelecer derrogações e autorizar a valorização, em vez da reciclagem.

   

Alteração 26
Artigo 6º, nº 3 
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3. Até 31 de Dezembro de 2004 e nos 
termos do procedimento previsto no n° 2 
do artigo 14º, serão estabelecidas normas 
de execução do controlo do cumprimento, 
pelos Estados-Membros, dos objectivos 
previstos no n° 2 do presente artigo.

3. Até 31 de Dezembro de 2004 e nos 
termos do procedimento previsto no n° 2 
do artigo 14º, serão estabelecidas normas 
relativas ao cálculo e ao controlo do 
cumprimento, pelos Estados-Membros, dos 
objectivos previstos no n° 2 do presente 
artigo.

Justificação

A fim de permitir e de seguir o cumprimento dos objectivos definidos, são necessárias normas 
circunstanciadas que possam ser interpretadas com clareza. Nenhum controlo fiável e 
comparável será possível sem normas circunstanciadas sobre o modo como o cálculo dos 
objectivos se deve processar.

  

Alteração 27
Artigo 6º, nº 4 

4. Com base em proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
estabelecerão objectivos em matéria de 
valorização, reutilização e reciclagem para 
os anos posteriores a 2008.

4. Com base em proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
estabelecerão objectivos em matéria de 
valorização, reutilização e reciclagem para 
os anos posteriores a 2008, tomando, para 
o efeito, em consideração as vantagens 
ambientais oferecidas pelo equipamento 
eléctrico e electrónico em uso, a saber, 
uma maior eficiência dos recursos em 
resultado do desenvolvimento dos 
materiais e da tecnologia.

Justificação

A gestão dos resíduos não deve comprometer outro tipo de vantagens ambientais nem a 
inovação no sector eléctrico e electrónico, pois, de outro modo, a indústria europeia encontrar-
se-ia numa situação de desvantagem concorrencial.

   

Alteração 28
Artigo 6º, nº 4 bis (novo) 

4. bis Os Estados-Membros promoverão o 
desenvolvimento de novas tecnologias de 
valorização, reciclagem e tratamento.

Justificação

A fim de assegurar que todas as possíveis opções tecnológicas estão a ser exploradas, os 
Estados-Membros devem incentivar activamente o desenvolvimento de novas tecnologias de 
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valorização, reciclagem e tratamento.   

Alteração 29
Artigo 7º, nº 2 

2. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores, no prazo de cinco anos após a 
entrada em vigor da presente Directiva, 
assegurem o financiamento da recolha de 
resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos provenientes de particulares 
que sejam entregues nas instalações de 
recolha criadas ao abrigo do nº 1 do 
artigo 4º, bem como o tratamento, 
valorização e eliminação em boas 
condições ambientais dos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos. 

2. Os Estados-Membros garantirão que os 
produtores, no prazo de três anos após a 
data a que se refere o n° 1 do artigo 15°, 
assegurem o financiamento do tratamento, 
da valorização e da eliminação em boas 
condições ambientais dos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos que 
sejam entregues nas instalações de 
recolha criadas ao abrigo do nº 1 do 
artigo 4º.

Justificação

O financiamento da recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos provenientes de 
particulares deve ficar a cargo dos municípios. Se, nos Estados-Membros, não existirem 
sistemas de recolha municipal, fica ao critério dos Estados-Membros definir normas relativas à 
entrega dos equipamentos, pelos utilizadores finais, nos centros de recolha definidos para o 
efeito ou chegar a acordo com os produtores no tocante à recolha ou à assunção de custos.

Tendo em conta as elevadas despesas de organização associadas à criação de sistemas de 
recolha e valorização (em particular, a definição de sujeitos de direito, a elaboração de modelos 
de contratos, a celebração de milhares de contratos, assim como a informação veiculada a 
consumidores e empresas) torna-se indispensável um prazo que abarque três anos. Dado que só 
é possível definir obrigações de natureza jurídica após terem sido promulgadas as disposições 
nacionais de aplicação, o prazo a que se alude deve começar a contar a partir da data da 
transposição.   

Alteração 30
Artigo 7º, nº 3 

3. O financiamento referido no n° 2 pode 
ser efectuado através de sistemas 
colectivos ou individuais. Não haverá 
qualquer discriminação entre os produtores 
que optem por sistemas colectivos ou 
sistemas individuais. 

3. O financiamento referido no n° 2 pode 
ser efectuado através de sistemas 
colectivos ou individuais. Não haverá 
qualquer discriminação entre os produtores 
que optem por sistemas colectivos ou 
sistemas individuais.

A responsabilidade pelo financiamento da 
gestão de resíduos de produtos colocados 
no mercado antes de expirado o prazo 
referido no n° 2 (resíduos históricos) será 
partilhada por todos os actuais produtores.

A responsabilidade pelo financiamento da 
gestão de resíduos de produtos colocados 
no mercado antes da entrada em vigor da 
Directiva (resíduos históricos) será 
partilhada de forma proporcional à quota 
de mercado pelos produtores activos no 
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mercado quando o encargo ocorrer. 
Caso um produtor que opte por um 
sistema individual não possa comprovar 
que cumpre a sua responsabilidade 
relativamente a uma proporção justa dos 
resíduos históricos, deve contribuir para o 
financiamento de um sistema alternativo.

Suprimido

Justificação

É uma solução justa partilhar os encargos relativos aos resíduos históricos de forma 
proporcional à quota de mercado.

É essencial separar a responsabilidade pelos resíduos históricos e pelos resíduos ‘novos’, bem 
como exigir aos produtores responsabilidade futura individual nos casos em que a 
responsabilidade pelos resíduos históricos seja assegurada por sistemas colectivos.  

   

Alteração 31
Artigo 7º, nº 3 bis (novo) 

3 bis Os Estados-Membros garantirão que 
os distribuidores que introduzem 
equipamentos no mercado de um outro 
Estado-Membro mediante recurso a 
técnicas de comunicação à distância 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Directiva em matéria de retoma e 
valorização.

Justificação

Pretende-se, com a presente alteração, garantir a igualdade de tratamento do "comércio sem 
fronteiras" realizado através do comércio electrónico.

   

Alteração 32
Artigo 9º, nº 1, alínea c) bis (nova) 

c) bis  a medida em que os equipamentos 
eléctricos e electrónicos para uso 
doméstico podem ser reciclados, expressa 
através de um gráfico de barras. 

Justificação

No intuito de garantir aos consumidores, no momento em que adquirem equipamentos eléctricos 
e electrónicos, a possibilidade de efectuarem a sua escolha com base em informações cabais, 
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deve ser claro em que medida o equipamento em causa pode ser reciclado no final do respectivo 
ciclo de vida. Tal pode ser expresso, a exemplo do que já acontece relativamente ao consumo de 
energia de determinados equipamentos eléctricos e electrónicos, sob a forma de um gráfico de 
barras.  

   

Alteração 33
Artigo 10º bis (novo) 

10º bis  Se um produtor vender 
equipamentos eléctricos ou electrónicos 
que tenham sido importados para o 
território da Comunidade através de 
transacções à distância, terá de indicar às 
autoridades  competentes em matéria de 
fiscalização dos Estados-Membros a 
denominação de uma empresa sediada 
num Estado-Membro que será co-
responsável pelas obrigações cometidas 
pela presente Directiva aos produtores e 
que disporá, para o efeito, de suficiente 
capacidade financeira.

Justificação

A simples referência a vendas à distância ou por via electrónica no artigo 3°, alínea j), não é 
suficiente para resolver o problema de não poder ser responsabilizado um produtor, no 
território da Comunidade, pela recolha e valorização, quando a expedição das mercadorias se 
processa através de um país terceiro. Trata-se de uma circunstância lesiva das empresas 
sediadas na Comunidade, que são obrigadas a cumprir os preceitos constantes da presente 
Directiva.   

Alteração 34
Artigo 13º 

13. As alterações necessárias para adaptar 
os Anexos II, III e IV ao progresso 
científico e técnico serão adoptadas nos 
termos do procedimento referido no n° 2 
do artigo 14°.

13º. As alterações necessárias para adaptar 
o nº 3 do artigo 6º e os Anexos II, III e IV 
ao progresso científico e técnico serão 
adoptadas nos termos do procedimento 
referido no n° 2 do artigo 14°.

Justificação

Esta alteração refere-se igualmente ao nº 3 do artigo 6º.   

Alteração 35
Artigo 16º bis (novo) 
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16º bis  Antes da entrada em vigor da 
presente Directiva, a Comissão publicará 
um estudo de impacto económico, 
especialmente no que se refere às PME;
A Comissão elaborará novo estudo de 
impacto dois anos após a entrada em 
vigor da presente Directiva.

Justificação

Nenhuma legislação deve ser aplicada sem a realização prévia de um adequado estudo de 
impacto.   

Alteração 36
ANEXO II BIS (novo) 

ANEXO II BIS

Tratamento selectivo de materiais e 
componentes de resíduos dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos, em 
conformidade com o nº 1 do artigo 5º:
Os resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos serão tratados mediante a 
aplicação de métodos passíveis de 
assegurar que o impacto global no 
ambiente seja menor do que o dos 
métodos de tratamento selectivo 
enunciados no Anexo II.

Justificação

A presente Directiva não deverá impor determinadas soluções tecnológicas, mas sim assegurar 
a possibilidade de explorar todos os eventuais desenvolvimentos tecnológicos futuros. Se essas 
novas tecnologias se revelarem equivalentes aos métodos actuais, ou puderem até produzir 
melhores resultados, a directiva deverá permitir aplicá-las. 

  

Alteração 37
ANEXO II, nº 1 

Tratamento selectivo de materiais e 
componentes de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos nos termos do nº 1 
do artigo 5º.

Tratamento selectivo de materiais e 
componentes de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, destinados à 
deposição em aterros ou à incineração, 
nos termos do nº 1 do artigo 5º.

1. No mínimo, as substâncias, preparações 
e componentes a seguir indicados devem 
ser retirados de todos os resíduos de 

1. No mínimo, os materiais e componentes 
que contenham, conforme definido nos 
valores de concentração estabelecidos no 
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equipamentos eléctricos e electrónicos 
recolhidos separadamente:

artigo 5º, nº 1, alínea a) da directiva 
relativa à restrição de determinadas 
substâncias perigosas em equipamentos 
eléctricos e electrónicos, as substâncias e 
preparações a seguir indicadas devem ser 
retirados de todos os resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
recolhidos separadamente e destinados à 
deposição em aterros ou à incineração:
- As substâncias mencionadas no nº 1 do 
artigo 4º da directiva relativa à restrição 
do uso de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos eléctricos e 
electrónicos (chumbo, mercúrio, cádmio, 
hexavalente, PBB e PBDE)

 Condensadores com PCB  PCB

 Pilhas  Outros retardadores de chama 
bromados

 Placas de circuitos impressos  Amianto

 Cartuchos de toner, líquido e pastoso, 
bem como de toner de cor

 Gazes que empobrecem a camada de 
ozono ou têm um potencial de 
aquecimento global (GWP) superior a 
15

 Plásticos contendo retardadores de 
chama bromados

 Resíduos de amianto

 Tubos de raios catódicos

 CFC, HCFC ou HFC

 Lâmpadas de descarga de gás

 Ecrãs de cristais líquidos com uma 
superfície superior a 100 centímetros 
quadrados e todos os ecrãs 
retro-iluminados por lâmpadas de 
descarga de gás.

 Os mesmos requisitos em matéria de 
remoção de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos recolhidos 
separadamente serão aplicados aos  
ecrãs de cristais líquidos com uma 
superfície superior a 100 centímetros 
quadrados e todos os ecrãs 
retro-iluminados por lâmpadas de 
descarga de gás.

Estas substâncias, preparações e 
componentes devem ser eliminados ou 
valorizados em conformidade com o 

Estas substâncias, preparações e 
componentes devem ser eliminados ou 
valorizados em conformidade com o 
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disposto no artigo 4º da Directiva 
75/442/CEE do Conselho.

disposto no artigo 4º da Directiva 
75/442/CEE do Conselho.

Justificação

Ao adoptar uma abordagem baseada nas aplicações, a proposta da Comissão exigiria o 
tratamento de alguns componentes e materiais não perigosos, o que constituiria um desincentivo 
ao desenvolvimento de componentes isentos de substâncias perigosas. O desenvolvimento de 
alternativas às substâncias perigosas seria, contudo, incentivado se se especificasse claramente 
que só os materiais e os componentes contendo substâncias perigosas deveriam ser tratados 
selectivamente. A única derrogação necessária a esta abordagem seria constituída pelos écrans 
de cristais líquidos, em relação aos quais poderá ser difícil a obtenção de  informações no que 
se refere ao conteúdo específico das substâncias, e, além dessa, a proposta por nós.   

Alteração 38
ANEXO II, nº 2 

2. Os componentes a seguir enumerados 
dos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos recolhidos separadamente 
devem ser tratados conforme indicado:

2. Os componentes a seguir enumerados 
dos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos recolhidos separadamente e 
destinados à deposição em aterros ou à 
incineração, devem ser tratados conforme 
indicado:

 Tubos de raios catódicos: O 
revestimento fluorescente deve ser 
retirado.

 Tubos de raios catódicos: O 
revestimento fluorescente deve ser 
retirado.

 Equipamentos contendo CFC, HCFC 
ou HFC: O CFC presente na espuma 
e no circuito de refrigeração deve ser 
devidamente extraído e destruído. O 
HCFC ou HFC presente na espuma e 
no circuito de refrigeração deve ser 
devidamente extraído e destruído ou 
reciclado.

 Equipamentos contendo gases que 
empobrecem a camada de ozono ou 
têm um potencial de aquecimento 
global (GWP) superior a 15, presentes, 
por exemplo, na espuma e no circuito 
de refrigeração devem ser devidamente 
extraídos e destruídos. Os gazes que 
empobrecem a camada de ozono 
devem ser tratados de acordo com o 
Regulamento 2037/2000 relativo às 
substâncias que empobrecem a 
camada de ozono.

 Lâmpadas de descarga de gás: O 
mercúrio deve ser retirado.

 Lâmpadas de descarga de gás: O 
mercúrio deve ser retirado.

Justificação

Em vez de limitar apenas aos frigoríficos e congeladores a obrigação de tratamento, qualquer 
componente que contenha gazes que empobrecem a camada de ozono, ou tenha um potencial de 
aquecimento global (GWP), deve ser tratado adequadamente. O limite GWP 15 decorre de 
critérios estabelecidos pela UE para a atribuição do rótulo ECO a frigoríficos e congeladores.   
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Alteração 39
ANEXO IV 

O símbolo que indica a recolha separada 
de equipamentos eléctricos e electrónicos 
é representado por um contentor de lixo 
barrado com uma cruz, conforme 
indicado infra. O símbolo deve ser 
impresso de forma visível, legível e 
indelével.

Suprimido

Justificação

A actual proposta pode exigir um sistema harmonizado de marcação de todos os produtos 
comercializados após a entrada em vigor da directiva, a fim de se estabelecer um sistema de 
responsabilidade financeira para os diferentes circuitos. Contudo, preconizar a marcação dos 
pequenos equipamentos com o símbolo de um caixote de lixo barrado com uma cruz não 
representa um contributo nesse sentido. Com efeito, as embalagens dos produtos já contêm 
demasiadas marcações e um símbolo como esse poderá ser interpretado como significando que 
o equipamento em si é perigoso, visto que este mesmo símbolo é utilizado para outros produtos 
considerados perigosos.


