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2.3.2022 A9-0031/500

Alteração 500
Sylvia Limmer, Annika Bruna
em nome do Grupo ID

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

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além disso, o presente 
regulamento estabelece medidas de 
proteção do ambiente e da saúde humana 
ao longo de toda a cadeia de valor das 
baterias, prevenindo e reduzindo a 
produção de resíduos de baterias e os 
efeitos negativos associados à produção e 
à gestão dos resíduos de baterias, 
reduzindo o impacto geral da utilização de 
recursos, em especial prevenindo o 
recurso ao trabalho infantil para a 
extração de matérias-primas, e 
melhorando a eficiência dessa utilização.

Or. en
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2.3.2022 A9-0031/501

Alteração 501
Sylvia Limmer, Annika Bruna
em nome do Grupo ID

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

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos a que se refere 
o n.º 1 devem divulgar publicamente, da 
forma mais ampla possível, inclusive pela 
Internet, um relatório anual sobre as suas 
políticas de dever de diligência na cadeia 
de aprovisionamento. Esse relatório deve 
apresentar as medidas tomadas pelo 
operador económico para cumprir as 
obrigações estabelecidas nos n.os 2 e 3, 
incluindo as conclusões sobre os efeitos 
negativos significativos associados às 
categorias de risco enumeradas no 
anexo X, ponto 2, e a forma como foram 
abordados, bem como uma síntese das 
verificações por terceiros realizadas em 
aplicação do n.º 4, incluindo o nome do 
organismo notificado, tendo devidamente 
em conta o sigilo comercial e outras 
questões ligadas à concorrência.

Os operadores económicos a que se refere 
o n.º 1 devem divulgar publicamente, da 
forma mais ampla possível, inclusive pela 
Internet, um relatório anual sobre as suas 
políticas de dever de diligência na cadeia 
de valor relativas, em especial, às 
matérias-primas contidas em cada modelo 
de bateria colocado no mercado e ao risco 
de a extração ou transformação dessas 
matérias-primas poder estar associada ao 
trabalho infantil. Esse relatório deve 
apresentar, de modo facilmente 
compreensível para os utilizadores finais e 
identificando claramente as baterias em 
causa, as medidas tomadas pelo operador 
económico para cumprir as obrigações 
estabelecidas nos n.os 2 e 3, incluindo as 
conclusões sobre os efeitos negativos 
significativos associados às categorias de 
risco enumeradas no anexo X, ponto 2, e a 
forma como foram abordados, bem como 
uma síntese das verificações por terceiros 
realizadas em aplicação do n.º 4, incluindo 
o nome do organismo notificado, tendo 
devidamente em conta o sigilo comercial e 
outras questões ligadas à concorrência.
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2.3.2022 A9-0031/502

Alteração 502
Sylvia Limmer, Annika Bruna
em nome do Grupo ID

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

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que considere ou tenha motivos 
para crer que uma bateria não está 
conforme com os requisitos previstos nos 
capítulos II e III, o importador não pode 
colocar a bateria no mercado ou em serviço 
até que esta seja posta em conformidade. 
Além disso, se a bateria apresentar um 
risco, o importador deve informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado.

Sempre que considere ou tenha motivos 
para crer que uma bateria não está 
conforme com os requisitos previstos nos 
capítulos II e III e no artigo 39.º, em 
particular se na cadeia de valor houver 
recurso ao trabalho infantil, o importador 
não pode colocar a bateria no mercado ou 
em serviço até que esta seja posta em 
conformidade. Além disso, sempre que 
considere ou tenha motivos para crer que 
uma bateria apresenta um risco, o 
importador deve imediatamente informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado.

Or. en
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2.3.2022 A9-0031/503

Alteração 503
Sylvia Limmer, Annika Bruna
em nome do Grupo ID

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

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que considere ou tenha 
motivos para crer que uma bateria não está 
conforme com os requisitos previstos nos 
capítulos II e III, o distribuidor não pode 
disponibilizar a bateria no mercado até que 
esta seja posta em conformidade. Além 
disso, se a bateria apresentar um risco, o 
distribuidor deve informar o fabricante ou 
o importador desse facto, bem como as 
autoridades de fiscalização do mercado 
competentes.

3. Sempre que considere ou tenha 
motivos para crer que uma bateria não está 
conforme com os requisitos previstos nos 
capítulos II e III e no artigo 39.º, em 
particular se na cadeia de valor houver 
recurso ao trabalho infantil, o distribuidor 
não pode disponibilizar a bateria no 
mercado até que esta seja posta em 
conformidade. Além disso, sempre que 
considere ou tenha motivos para crer que 
que a bateria apresenta um risco, o 
distribuidor deve informar o fabricante ou 
o importador desse facto, bem como as 
autoridades de fiscalização do mercado 
competentes.

Or. en
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2.3.2022 A9-0031/504

Alteração 504
Sylvia Limmer, Annika Bruna
em nome do Grupo ID

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

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Até 31 de dezembro de 2025, os 
consumidores devem ter a possibilidade de 
introduzir informações sobre as baterias 
que apresentem um risco para o 
consumidor numa secção separada do 
portal do Safety Gate previsto no 
artigo 12.º da Diretiva 2001/95/CE. A 
Comissão tem devidamente em conta as 
informações recebidas e assegura o 
acompanhamento, se for caso disso.
A Comissão adota, até 31 de dezembro 
de 2024, um ato de execução em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 74.º, 
n.º 2, para estabelecer as modalidades de 
transmissão das informações a que se 
refere o primeiro parágrafo, bem como de 
transmissão dessas informações às 
autoridades nacionais competentes para 
seguimento.

Or. en



AM\1250769PT.docx PE719.389v01-00

PT Unida na diversidade PT

2.3.2022 A9-0031/505

Alteração 505
Sylvia Limmer, Annika Bruna
em nome do Grupo ID

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

Proposta de regulamento
Artigo 72-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 72.º-A
Sistemas de reembolso de depósitos

 1. Os Estados-Membros devem 
introduzir, até 31 de dezembro de 2025, 
sistemas obrigatórios de reembolso de 
depósitos para a recolha de resíduos de 
pilhas de uso geral.
2. Os consumidores e outros utilizadores 
finais devem ser informados, de forma 
clara e compreensível, sobre os sistemas e 
os montantes de reembolso, em 
conformidade com o artigo 60.º, n.º 1, 
alínea f-A).
 3. Os Estados-Membros devem afetar as 
receitas que excedam os custos de 
investimento e funcionamento dos 
sistemas ao apoio a iniciativas de 
inovação e investigação e 
desenvolvimento relativas à produção de 
baterias e à substituição de matérias-
primas escassas por materiais mais 
amplamente disponíveis. 
4. Até 31 de dezembro de 2030, a 
Comissão deve avaliar o funcionamento 
dos sistemas nacionais de reembolso de 
depósitos e ponderar se é necessário um 
sistema de reembolso de depósitos à 
escala da UE para reduzir a 
fragmentação do mercado único. 

Or. en
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2.3.2022 A9-0031/506

Alteração 506
Sylvia Limmer, Annika Bruna
em nome do Grupo ID

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 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão publica um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento e o seu 
impacto no ambiente, na saúde humana e, 
em especial, na saúde infantil ao longo de 
toda a cadeia de valor das baterias, e no 
funcionamento do mercado interno e 
apresenta-o ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en


