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Alteração 498
Jessica Polfjärd
em nome do Grupo PPE

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 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. As baterias portáteis incorporadas 
em aparelhos devem ser facilmente 
removíveis e substituíveis pelo utilizador 
final ou por operadores independentes 
durante a vida útil do aparelho, se as 
baterias tiverem uma vida útil inferior à do 
aparelho, ou o mais tardar no fim da vida 
útil do aparelho.

1. Até 1 de janeiro de 2026, as 
baterias portáteis incorporadas em 
aparelhos e as baterias de veículos de 
transporte ligeiros devem ser concebidas 
de modo a que possam ser, fácil e 
seguramente, removidas e substituídas por 
ferramentas comercialmente disponíveis, 
sem causar danos ao aparelho ou às 
baterias. Se tal for necessário para a 
segurança do aparelho, as baterias 
podem, em derrogação do primeiro 
período, ser removíveis e substituíveis por 
operadores independentes. As baterias 
portáteis devem ser facilmente removíveis 
e substituíveis pelo utilizador final e as 
baterias de veículos de transporte ligeiros 
devem ser removíveis e substituíveis pelos 
utilizadores finais ou por operadores 
independentes durante a vida útil do 
aparelho, se as baterias tiverem uma vida 
útil inferior à do aparelho, ou o mais tardar 
no fim da vida útil do aparelho.

Or. en



AM\1250799PT.docx PE719.389v01-00

PT Unida na diversidade PT

3.3.2022 A9-0031/499

Alteração 499
Jessica Polfjärd
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os rótulos e o código QR referidos 
nos n.os 1 a 5 devem ser impressos ou 
gravados de forma visível, legível e 
indelével na bateria. Caso tal não seja 
possível ou não possa ser garantido devido 
à natureza e à dimensão da bateria, os 
rótulos devem ser apostos na embalagem e 
nos documentos que acompanham a 
bateria.

6. Os rótulos e o código QR referidos 
nos n.os 1 a 5 devem ser impressos ou 
gravados de forma visível, legível e 
indelével na bateria. Caso tal não seja 
possível ou não possa ser garantido devido 
à natureza e à dimensão da bateria, os 
rótulos devem ser apostos na embalagem e 
nos documentos que acompanham a 
bateria. Em caso de refabrico ou 
reorientação, os rótulos devem ser 
substituídos por um novo rótulo que 
reflita o novo estado da bateria. Quando 
as baterias estão incorporadas em 
aparelhos, os rótulos e o código QR 
referidos nos n.ºs 1, 2, 3 e 5 da primeira 
bateria incorporada no aparelho devem 
ser impressos ou gravados de forma 
visível, legível e indelével nos aparelhos.
O código QR também deve dar acesso à 
parte acessível ao público do passaporte 
da bateria estabelecido nos termos do 
artigo 65.º.

Or. en


