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3.3.2022 A9-0031/490

Alteração 490
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterias e respetivos resíduos
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O requisito em matéria de declaração 
relativa à pegada de carbono previsto no 
primeiro parágrafo é aplicável, a partir de 
1 de julho de 2024, às baterias de veículos 
elétricos e às baterias industriais 
recarregáveis.

O requisito em matéria de declaração 
relativa à pegada de carbono previsto no 
primeiro parágrafo é aplicável, a partir de 
18 meses após a entrada em vigor do ato 
delegado adotado nos termos do presente 
artigo para estabelecer a metodologia de 
cálculo da pegada de carbono total, às 
baterias de veículos elétricos, às baterias 
de veículos de transporte ligeiros e às 
baterias industriais.

Or. en
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PT Unida na diversidade PT

3.3.2022 A9-0031/491

Alteração 491
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterias e respetivos resíduos
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O requisito referente ao limiar máximo de 
pegada de carbono do ciclo de vida 
previsto no primeiro parágrafo é aplicável, 
a partir de 1 de julho de 2027, às baterias 
de veículos elétricos e às baterias 
industriais recarregáveis.

O requisito referente ao limiar máximo de 
pegada de carbono do ciclo de vida 
previsto no primeiro parágrafo é aplicável, 
a partir de 18 meses após a entrada em 
vigor do ato delegado que estabelece o 
limiar máximo de pegada de carbono do 
ciclo de vida a que se refere o terceiro 
parágrafo, a todas as baterias de veículos 
elétricos, às baterias de veículos de 
transporte ligeiros e às baterias industriais 
com uma energia nominal superior a 2 
kWh.

Or. en
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3.3.2022 A9-0031/492

Alteração 492
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterias e respetivos resíduos
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de janeiro de 2027, as 
baterias industriais, as baterias de veículos 
elétricos e as baterias de automóvel com 
armazenamento interno e capacidade 
superior a 2 kWh que contenham cobalto, 
chumbo, lítio ou níquel nos materiais 
ativos devem ser acompanhadas de 
documentação técnica com informações 
sobre a quantidade de cobalto, chumbo, 
lítio ou níquel valorizado a partir de 
resíduos presente nos materiais ativos em 
cada modelo de bateria e lote de baterias 
por unidade de fabrico.

1. Dezoito meses após a entrada em 
vigor do ato delegado a que se refere o 
segundo parágrafo, as baterias portáteis, 
com exceção das de uso geral, as baterias 
de veículos de transporte ligeiros, as 
baterias industriais, as baterias de veículos 
elétricos e as baterias de automóvel que 
contenham cobalto, chumbo, lítio ou níquel 
nos materiais ativos devem ser 
acompanhadas de documentação técnica 
com informações sobre a quantidade de 
cobalto, chumbo, lítio ou níquel valorizado 
a partir de resíduos presente nos materiais 
ativos em cada modelo de bateria por 
unidade de fabrico.

Or. en
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PT Unida na diversidade PT

3.3.2022 A9-0031/493

Alteração 493
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterias e respetivos resíduos
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão, através do seu Centro 
Comum de Investigação (JRC), realiza 
um estudo aprofundado para avaliar as 
quantidades de cobalto, chumbo, lítio e 
níquel disponíveis para utilização em 
baterias e publica-o até 31 de dezembro 
de 2025.
Até 31 de dezembro de 2030, a Comissão 
realiza e publica um novo estudo para 
avaliar as quantidades de cobalto, 
chumbo, lítio e níquel disponíveis para 
utilização em baterias.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que continua a haver incerteza quanto à quantidade de cobalto, chumbo, lítio 
e níquel disponível no futuro, é adequado que o JRC leve a cabo um estudo sobre a 
disponibilidade destes materiais, para que possamos verificar a situação real e avaliar se as 
metas são realistas ou devem ser reduzidas.
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3.3.2022 A9-0031/494

Alteração 494
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterias e respetivos resíduos
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se tal se justificar e for adequado, 
devido à disponibilidade ou à falta de 
cobalto, chumbo, lítio ou níquel valorizado 
a partir de resíduos, a Comissão fica 
habilitada a adotar, até 31 de dezembro 
de 2027, um ato delegado, nos termos do 
artigo 73.º, a fim de alterar as metas 
estabelecidas nos n.ºs 2 e 3.

4. Se tal se justificar e for adequado, 
devido à indisponibilidade de cobalto, 
chumbo, lítio ou níquel valorizado a partir 
de resíduos, a Comissão fica habilitada a 
adotar, até 31 de dezembro de 2027 e até 
31 de dezembro de 2032, um ato delegado, 
nos termos do artigo 73.º, a fim de alterar 
as metas estabelecidas nos n.ºs 2 e 3, tendo 
em conta os resultados dos estudos a que 
se refere o n.º 2.

Or. en

Justificação

É importante dar ao setor um horizonte específico de referência, no sentido do qual possa 
trabalhar. O setor necessita de segurança jurídica para planear os seus investimentos. Caso 
estudos independentes demonstrem que as metas não são realistas, estas devem ser reduzidas. 
Caso haja mais materiais disponíveis para utilização, importa sublinhar que já existem 
vários incentivos para utilizar esses materiais. Em primeiro lugar, esses materiais não são 
gratuitos, pelo que o mecanismo de fixação de preços fornecerá um incentivo. Em segundo 
lugar, os fabricantes são obrigados a divulgar informações a esse respeito.
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3.3.2022 A9-0031/495

Alteração 495
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterias e respetivos resíduos
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O operador económico em causa deve 
informar o comprador sobre a 
disponibilidade das baterias, incluindo 
baterias que alimentem veículos de 
transporte ligeiros, como peças 
sobresselentes do equipamento que 
alimentam durante a vida útil esperada do 
produto. Essas informações podem ser 
fornecidas através do código QR ou dos 
rótulos referidos no artigo 13.º, n.os 6 e 6-
A. Se a legislação aplicável estabelecer 
um período mínimo obrigatório que reflita 
a vida útil estimada do produto para o 
fornecimento de peças sobresselentes após 
a colocação da unidade final no mercado, 
as baterias devem estar disponíveis, pelo 
menos, durante esse período mínimo.

Or. en
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3.3.2022 A9-0031/496

Alteração 496
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterias e respetivos resíduos
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A obrigação de incorporar uma 
bateria facilmente removível, tal como 
definido no n.º 1, não se aplica se a 
incorporação dessa bateria impedir outras 
características da aplicação ou tornar 
significativamente mais dispendiosa a 
conceção de uma aplicação com as 
mesmas características em combinação 
com uma bateria facilmente removível.
No entanto, se uma bateria puder ser 
removida e substituída por um fabricante 
ou por qualquer um dos seus 
contratantes, o fabricante disponibiliza 
aos operadores independentes, numa base 
não discriminatória, as ferramentas e 
peças sobresselentes necessárias para a 
substituição da bateria. Se um utilizador 
final optar pela substituição da bateria 
por um operador independente, essa 
substituição não anula a respetiva 
garantia.

Or. en

Justificação

É importante não limitar a inovação, nem proibir determinadas aplicações, como as 
aplicações resistentes à água. Assim, nem sempre é possível conceber uma aplicação com 
uma bateria facilmente removível. No entanto, devem ser evitadas as situações em que um 
fabricante tenha o monopólio da substituição de uma bateria. Por conseguinte, se uma 
bateria puder ser substituída pelo fabricante, deve também ser substituível por operadores 
independentes.
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3.3.2022 A9-0031/497

Alteração 497
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterias e respetivos resíduos
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2030, a 
Comissão elabora um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento e o seu 
impacto no ambiente e no funcionamento 
do mercado interno.

1. Até 31 de dezembro de 2030, a 
Comissão elabora um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento e o seu 
impacto no ambiente e no funcionamento 
do mercado interno, com especial ênfase 
na acessibilidade dos preços das baterias 
para todos os cidadãos.

Or. en


