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Alteração apresentada por Jillian Evans, Carl Schlyter

Alteração 35
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Na resolução do Conselho, de 25 de 
Janeiro de 1988, sobre um programa de 
acção comunitário tendo em vista combater 
a poluição ambiental pelo cádmio, 
salientava-se que a limitação da utilização 
do cádmio no caso de não existirem 
alternativas apropriadas constitui um dos 
principais elementos da estratégia com 
vista a um controlo da utilização do 
cádmio, tendo por objectivo a protecção da 
saúde humana e do ambiente.

Or. en

Justificação

É importante inserir as medidas sobre o cádmio previstas na presente directiva no contexto 
geral da política da UE relativa ao cádmio.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 36
Considerando 5

(5) Para impedir que as pilhas e 
acumuladores e respectivos resíduos sejam 
eliminados de forma a poluir o meio 
ambiente e evitar criar confusão  nos 
utilizadores finais quanto aos diferentes 
requisitos de gestão dos resíduos dos 
diferentes tipos de pilhas e acumuladores, a 
presente directiva deverá ser aplicável a 
todas as pilhas e acumuladores colocados no 
mercado comunitário. Um âmbito tão 
alargado deverá igualmente garantir a 
realização de economias de escala na recolha 
e na reciclagem e a máxima economia de 
recursos.

(5) Para impedir que as pilhas e 
acumuladores e respectivos resíduos sejam 
eliminados de forma a poluir o meio 
ambiente e evitar criar confusão  nos 
utilizadores finais quanto aos diferentes 
requisitos de gestão dos resíduos dos 
diferentes tipos de pilhas e acumuladores, a 
presente directiva deverá ser aplicável a 
todas as pilhas e acumuladores colocados no 
mercado comunitário. Um âmbito tão 
alargado deverá igualmente garantir a 
realização de economias de escala na recolha
e na reciclagem, bem como a máxima 
economia de recursos e um financiamento 
adequado por parte de todos os operadores 
económicos em questão.

Or. en

Justificação

A existência de um financiamento adequado por parte de todos os operadores em questão 
constitui um requisito essencial para assegurar a realização dos objectivos da directiva 
relativa às pilhas.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 37
Considerando 7

(7) É adequado estabelecer uma distinção 
entre pilhas e acumuladores portáteis, por 
um lado, e baterias e acumuladores 
industriais e para veículos automóveis, por 
outro. Deverá ser proibida a eliminação de 
baterias e acumuladores industriais e para 
veículos automóveis em aterros ou por 
incineração.

(7) É adequado estabelecer uma distinção 
entre pilhas e acumuladores portáteis, 
baterias e acumuladores para veículos 
automóveis e baterias e acumuladores 
industriais. As pilhas e acumuladores 
portáteis são pilhas e acumuladores que 
são utilizados num amplo leque de 
aplicações domésticas e são, em grande 
parte, descartados pelos utilizadores. As 
baterias e acumuladores para veículos 
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automóveis também são frequentemente 
descartados pelos utilizadores. É necessário 
que os utilizadores possam descartar-se 
facilmente dessas pilhas e acumuladores de 
forma selectiva, a fim de evitar que acabem 
por se encontrar misturados aos resíduos 
domésticos ou a outros resíduos 
indiferenciados. As baterias e 
acumuladores industriais são baterias e 
acumuladores mais raros de serem 
encontrados nos resíduos domésticos, dada 
a utilização que lhes é dada. Sendo 
geralmente de maior tamanho, as baterias e 
acumuladores industriais são mais fáceis 
de identificar e recolher selectivamente e, 
justamente pelo facto de ser possível 
recolhê-los de forma selectiva, deveria ser 
proibida a sua eliminação em aterros ou 
por incineração. Quanto às pilhas 
portáteis, devido ao seu tamanho mais 
pequeno e das utilizações extremamente 
variadas que lhe são dadas, é mais difícil 
evitar que se encontrem misturadas a 
outros resíduos. Assim sendo, deveriam ser 
fixados objectivos de recolha para evitar, 
na medida do possível, a eliminação ou 
incineração dessas pilhas e acumuladores.

Or. en

Justificação

Fornecer uma explicação das razões pelas quais é feita uma distinção entre os diversos tipos 
de pilhas e baterias permitirá facilitar a interpretação das respectivas definições e a 
implementação da directiva.

Alteração apresentada por Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Alteração 38
Considerando 8

(8) Os exemplos de baterias e acumuladores 
industriais incluem todas as baterias e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para fins industriais ou profissionais, o que 
inclui as pilhas e acumuladores utilizados 

(8) Os exemplos de baterias e acumuladores 
industriais incluem todas as baterias e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para fins industriais ou profissionais, o que 
inclui as pilhas e acumuladores utilizados 
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como fonte de energia de emergência ou de 
reserva nos hospitais, aeroportos ou 
escritórios, as baterias e acumuladores 
utilizados em comboios ou aeronaves e 
baterias e acumuladores utilizados em 
plataformas petrolíferas ao largo ou em 
faróis. Incluem igualmente as pilhas e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para terminais de pagamento portáteis em 
lojas e restaurantes, leitores de código de 
barras em lojas, equipamento vídeo 
profissional para canais de televisão e 
estúdios profissionais, lâmpadas utilizadas 
por mineiros e mergulhadores inseridas nos 
capacetes dos mineiros e dos mergulhadores 
destinados a profissionais, pilhas e 
acumuladores de reserva para portas 
eléctricas, a fim de impedir que bloqueiem 
ou esmaguem pessoas, pilhas e 
acumuladores utilizados em instrumentação 
ou em diversos tipos de equipamento de 
medição ou instrumentação e pilhas e 
acumuladores utilizados em ligação com 
aplicações de energias renováveis, como os 
painéis solares, a energia fotovoltaica e 
outras. As baterias e acumuladores 
industriais incluem igualmente as baterias e 
acumuladores utilizados em veículos 
eléctricos, como, por exemplo, carros, 
cadeiras de roda, bicicletas, veículos 
utilizados em aeroportos e veículos 
automáticos de transporte. Para além desta 
lista não exaustiva de exemplos, qualquer 
bateria ou acumulador não fechado 
hermeticamente e não destinado a veículos 
automóveis deverá ser considerado uma 
bateria ou acumulador industrial.

como fonte de energia de emergência ou de 
reserva em certas estruturas públicas, como 
túneis, hospitais, cinemas, museus, grandes 
lojas de utilidades domésticas, aeroportos 
ou escritórios, as baterias e acumuladores 
utilizados em comboios ou aeronaves e 
baterias e acumuladores utilizados em 
plataformas petrolíferas ao largo ou em 
faróis. Incluem igualmente as pilhas e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para terminais de pagamento portáteis em 
lojas e restaurantes, leitores de código de 
barras em lojas, equipamento vídeo 
profissional para canais de televisão e 
estúdios profissionais, lâmpadas utilizadas 
por mineiros e mergulhadores inseridas nos 
capacetes dos mineiros e dos mergulhadores 
destinados a profissionais, pilhas e 
acumuladores de reserva para portas 
eléctricas, a fim de impedir que bloqueiem 
ou esmaguem pessoas, pilhas e 
acumuladores utilizados em instrumentação 
ou em diversos tipos de equipamento de 
medição ou instrumentação e pilhas e 
acumuladores utilizados em ligação com 
aplicações de energias renováveis, como os 
painéis solares, a energia fotovoltaica e 
outras. As baterias e acumuladores 
industriais incluem igualmente as baterias e 
acumuladores utilizados em veículos 
eléctricos, como, por exemplo, carros, 
cadeiras de roda, bicicletas, veículos 
utilizados em aeroportos e veículos 
automáticos de transporte. Para além desta 
lista não exaustiva de exemplos, qualquer 
bateria ou acumulador não fechado 
hermeticamente e não destinado a veículos 
automóveis deverá ser considerado uma 
bateria ou acumulador industrial.

Or. en

Justificação

A alteração proposta fornece uma clarificação para o texto do considerando 8 do Conselho. 
Há muitos edifícios e estruturas que precisam de dispor de alimentação eléctrica de 
emergência ou de salvaguarda e que foram esquecidos neste considerando.
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Tal necessidade (para ventilação, iluminação, ascensores, acesso, etc.) é especialmente 
patente em locais onde um grande número de pessoas se reúne, vive ou se desloca, como 
cinemas, museus e grandes lojas de utilidades domésticas, que devem, pois, ser mencionados 
de forma explícita. O texto deveria abarcar esse tipo de estruturas e de edifícios, incluindo 
também os túneis subterrâneos.

Alteração apresentada por Chris Davies, Holger Krahmer

Alteração 39
Considerando 8

(8) Os exemplos de baterias e acumuladores 
industriais incluem todas as baterias e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para fins industriais ou profissionais, o que 
inclui as pilhas e acumuladores utilizados 
como fonte de energia de emergência ou de 
reserva nos hospitais, aeroportos ou 
escritórios, as baterias e acumuladores 
utilizados em comboios ou aeronaves e 
baterias e acumuladores utilizados em
plataformas petrolíferas ao largo ou em 
faróis. Incluem igualmente as pilhas e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para terminais de pagamento portáteis em 
lojas e restaurantes, leitores de código de 
barras em lojas, equipamento vídeo 
profissional para canais de televisão e 
estúdios profissionais, lâmpadas utilizadas 
por mineiros e mergulhadores inseridas nos 
capacetes dos mineiros e dos mergulhadores 
destinados a profissionais, pilhas e 
acumuladores de reserva para portas 
eléctricas, a fim de impedir que bloqueiem 
ou esmaguem pessoas, pilhas e 
acumuladores utilizados em instrumentação 
ou em diversos tipos de equipamento de 
medição ou instrumentação e pilhas e 
acumuladores utilizados em ligação com 
aplicações de energias renováveis, como os 
painéis solares, a energia fotovoltaica e 
outras. As baterias e acumuladores 
industriais incluem igualmente as baterias e 
acumuladores utilizados em veículos 
eléctricos, como, por exemplo, carros, 
cadeiras de roda, bicicletas, veículos 

(8) Os exemplos de baterias e acumuladores 
industriais incluem todas as baterias e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para fins industriais ou profissionais, o que 
inclui as pilhas e acumuladores utilizados 
como fonte de energia de emergência ou de 
reserva em certas estruturas públicas, como 
túneis, hospitais, cinemas, museus, grandes 
lojas de vários andares de utilidades 
domésticas, aeroportos ou escritórios, as 
baterias e acumuladores utilizados em 
comboios ou aeronaves e baterias e 
acumuladores utilizados em plataformas
petrolíferas ao largo ou em faróis. Incluem 
igualmente as pilhas e acumuladores 
desenhados exclusivamente para terminais 
de pagamento portáteis em lojas e 
restaurantes, leitores de código de barras em 
lojas, equipamento vídeo profissional para 
canais de televisão e estúdios profissionais, 
lâmpadas utilizadas por mineiros e 
mergulhadores inseridas nos capacetes dos 
mineiros e dos mergulhadores destinados a 
profissionais, pilhas e acumuladores de 
reserva para portas eléctricas, a fim de 
impedir que bloqueiem ou esmaguem 
pessoas, pilhas e acumuladores utilizados em 
instrumentação ou em diversos tipos de 
equipamento de medição ou instrumentação 
e pilhas e acumuladores utilizados em 
ligação com aplicações de energias 
renováveis, como os painéis solares, a 
energia fotovoltaica e outras. As baterias e 
acumuladores industriais incluem 
igualmente as baterias e acumuladores 
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utilizados em aeroportos e veículos 
automáticos de transporte. Para além desta 
lista não exaustiva de exemplos, qualquer 
bateria ou acumulador não fechado 
hermeticamente e não destinado a veículos 
automóveis deverá ser considerado uma 
bateria ou acumulador industrial.

utilizados em veículos eléctricos, como, por 
exemplo, carros, cadeiras de roda, bicicletas, 
veículos utilizados em aeroportos e veículos 
automáticos de transporte. Para além desta 
lista não exaustiva de exemplos, qualquer 
bateria ou acumulador não fechado 
hermeticamente e não destinado a veículos 
automóveis deverá ser considerado uma 
bateria ou acumulador industrial.

Or. en

Justificação

A alteração proposta fornece uma clarificação para o texto do considerando 8 do Conselho. 
Há muitos edifícios e estruturas que precisam de dispor de alimentação eléctrica de 
emergência ou de salvaguarda e que foram esquecidos neste considerando.

Tal necessidade (para ventilação, iluminação, ascensores, acesso, etc.) é especialmente 
patente em locais onde um grande número de pessoas se reúne, vive ou se desloca, como 
cinemas, museus e grandes lojas de utilidades domésticas, que devem, pois, ser mencionados 
de forma explícita. O texto deveria abarcar esse tipo de estruturas e de edifícios, incluindo 
também os túneis subterrâneos.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gal’a, ANja 
Weisgerber, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 40
Considerando 8

(8) Os exemplos de baterias e acumuladores 
industriais incluem todas as baterias e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para fins industriais ou profissionais, o que 
inclui as pilhas e acumuladores utilizados 
como fonte de energia de emergência ou de 
reserva nos hospitais, aeroportos ou 
escritórios, as baterias e acumuladores 
utilizados em comboios ou aeronaves e 
baterias e acumuladores utilizados em 
plataformas petrolíferas ao largo ou em 
faróis. Incluem igualmente as pilhas e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para terminais de pagamento portáteis em 
lojas e restaurantes, leitores de código de 
barras em lojas, equipamento vídeo

(8) Os exemplos de baterias e acumuladores 
industriais incluem todas as baterias e 
acumuladores desenhados exclusivamente 
para fins industriais ou profissionais, o que 
inclui as pilhas e acumuladores utilizados 
como fonte de energia de emergência ou de 
reserva em certas estruturas públicas, como 
túneis, hospitais, cinemas, museus, grandes 
lojas de vários andares de utilidades 
domésticas, aeroportos ou escritórios, as 
baterias e acumuladores utilizados em 
comboios ou aeronaves e baterias e 
acumuladores utilizados em plataformas 
petrolíferas ao largo ou em faróis. Incluem 
igualmente as pilhas e acumuladores 
desenhados exclusivamente para terminais 
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profissional para canais de televisão e 
estúdios profissionais, lâmpadas utilizadas 
por mineiros e mergulhadores inseridas nos 
capacetes dos mineiros e dos mergulhadores 
destinados a profissionais, pilhas e 
acumuladores de reserva para portas 
eléctricas, a fim de impedir que bloqueiem 
ou esmaguem pessoas, pilhas e 
acumuladores utilizados em instrumentação 
ou em diversos tipos de equipamento de 
medição ou instrumentação e pilhas e 
acumuladores utilizados em ligação com 
aplicações de energias renováveis, como os 
painéis solares, a energia fotovoltaica e 
outras. As baterias e acumuladores 
industriais incluem igualmente as baterias e 
acumuladores utilizados em veículos 
eléctricos, como, por exemplo, carros, 
cadeiras de roda, bicicletas, veículos 
utilizados em aeroportos e veículos 
automáticos de transporte. Para além desta 
lista não exaustiva de exemplos, qualquer 
bateria ou acumulador não fechado 
hermeticamente e não destinado a veículos 
automóveis deverá ser considerado uma 
bateria ou acumulador industrial.

de pagamento portáteis em lojas e 
restaurantes, leitores de código de barras em 
lojas, equipamento vídeo profissional para 
canais de televisão e estúdios profissionais, 
lâmpadas utilizadas por mineiros e 
mergulhadores inseridas nos capacetes dos 
mineiros e dos mergulhadores destinados a 
profissionais, pilhas e acumuladores de 
reserva para portas eléctricas, a fim de 
impedir que bloqueiem ou esmaguem 
pessoas, pilhas e acumuladores utilizados em 
instrumentação ou em diversos tipos de 
equipamento de medição ou instrumentação 
e pilhas e acumuladores utilizados em 
ligação com aplicações de energias 
renováveis, como os painéis solares, a 
energia fotovoltaica e outras. As baterias e 
acumuladores industriais incluem 
igualmente as baterias e acumuladores 
utilizados em veículos eléctricos, como, por 
exemplo, carros, cadeiras de roda, bicicletas, 
veículos utilizados em aeroportos e veículos 
automáticos de transporte. Para além desta 
lista não exaustiva de exemplos, qualquer 
bateria ou acumulador não fechado 
hermeticamente e não destinado a veículos 
automóveis deverá ser considerado uma 
bateria ou acumulador industrial.

Or. en 

Justificação

A alteração proposta fornece uma clarificação para o texto do considerando 8 do Conselho. 
Há muitos edifícios e estruturas que precisam de dispor de alimentação eléctrica de 
emergência ou de salvaguarda e que foram esquecidos neste considerando.

Tal necessidade (para ventilação, iluminação, ascensores, acesso, etc.) é especialmente 
patente em locais onde um grande número de pessoas se reúne, vive ou se desloca, como 
cinemas, museus e grandes lojas de utilidades domésticas, que devem, pois, ser mencionados 
de forma explícita. O texto deveria abarcar esse tipo de estruturas e de edifícios, incluindo 
também os túneis subterrâneos.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 41
Considerando 10

(10) A Comissão deverá avaliar a 
necessidade de adaptar a presente directiva, 
tendo em conta os dados técnicos e 
científicos disponíveis. A Comissão deverá 
designadamente efectuar uma reapreciação 
da isenção da proibição do cádmio prevista 
para as pilhas e acumuladores portáteis 
para uso em ferramentas eléctricas sem 
fios. Os exemplos de ferramentas eléctricas 
sem fios abrangem as ferramentas 
utilizadas por consumidores e profissionais 
para tornear, fresar, lixar, triturar, cortar, 
tosar, brocar, furar, puncionar, martelar, 
rebitar, aparafusar, polir ou para processos 
semelhantes de tratamento de madeira, 
metal e outros materiais, bem como para 
cortar relva, podar ou para outras 
actividades de jardinagem.

(10) A Comissão deverá avaliar a 
necessidade de adaptar a presente directiva, 
tendo em conta os dados técnicos e 
científicos disponíveis. A necessidade de 
alterar a proibição da comercialização de 
determinadas pilhas deverá designadamente 
basear-se numa avaliação de risco que 
tenha em conta todas as provas científicas 
pertinentes que revelem a necessidade de 
proibir uma dada substância.

Or. en 

Justificação

É importante salientar que a proibição de uma determinada substância apenas pode ser 
introduzida e justificada com base numa avaliação de risco que tenha em conta todas as 
provas científicas pertinentes que revelem a necessidade de proibir tal substância.

Alteração apresentada por Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi e Holger Krahmer

Alteração 42
Considerando 10

(10) A Comissão deverá avaliar a 
necessidade de adaptar a presente directiva, 
tendo em conta os dados técnicos e 
científicos disponíveis. A Comissão deverá 
designadamente efectuar uma reapreciação 
da isenção da proibição do cádmio prevista 
para as pilhas e acumuladores portáteis para 
uso em ferramentas eléctricas sem fios. Os 
exemplos de ferramentas eléctricas sem fios 
abrangem as ferramentas utilizadas por 

(10) A Comissão deverá avaliar a 
necessidade de adaptar a presente directiva, 
tendo em conta os dados técnicos e 
científicos disponíveis. A Comissão deverá 
designadamente efectuar uma reapreciação 
da isenção da proibição do cádmio prevista 
para as pilhas e acumuladores portáteis para 
uso em ferramentas eléctricas sem fios. Os 
exemplos de ferramentas eléctricas sem fios 
abrangem as ferramentas utilizadas por 
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consumidores e profissionais para tornear, 
fresar, lixar, triturar, cortar, tosar, brocar, 
furar, puncionar, martelar, rebitar, 
aparafusar, polir ou para processos 
semelhantes de tratamento de madeira, metal 
e outros materiais, bem como para cortar 
relva, podar ou para outras actividades de 
jardinagem.

consumidores e profissionais para tornear, 
fresar, lixar, triturar, cortar, tosar, brocar, 
medir, demolir, recolher entulho, furar, 
puncionar, martelar, rebitar, aparafusar, 
montar peças, polir ou para processos 
semelhantes de tratamento de madeira, metal 
e materiais sintéticos ou compostos.

Or. en

Justificação

As ferramentas sem fios são utilizadas em todos os tipos de ambientes e pelos mais variados 
utilizadores. A lista das actividades não deveria ser restrita, mas deixada em aberto, 
permitindo abarcar um amplo leque de aplicações para tais ferramentas.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Carl Schlyter

Alteração 43
Considerando 13

(13) É conveniente que os
Estados-Membros obtenham uma taxa 
elevada de recolha e reciclagem de resíduos 
de pilhas e acumuladores, para atingirem um 
elevado nível de protecção ambiental e de 
valorização de materiais em toda a 
Comunidade. A presente directiva deve, por 
conseguinte, estabelecer objectivos mínimos 
de recolha e de reciclagem para os 
Estados-Membros. A taxa de recolha deve 
ser calculada com base na média anual das 
vendas dos anos precedentes, por forma a
que todos os Estados-Membros tenham 
objectivos comparáveis, que sejam 
proporcionais ao nível nacional de consumo 
de pilhas.

(13) Deverá exigir-se aos Estados-Membros 
a obtenção de uma taxa elevada de recolha e 
reciclagem de resíduos de pilhas e 
acumuladores, para atingirem um elevado 
nível de protecção ambiental e de 
reciclagem de materiais em toda a 
Comunidade. A presente directiva deve, por 
conseguinte, estabelecer objectivos mínimos 
de recolha e de reciclagem para os 
Estados-Membros. A taxa de recolha deve 
ser calculada com base na média anual das 
vendas dos anos precedentes, para que todos 
os Estados-Membros tenham objectivos 
comparáveis, que sejam proporcionais ao 
nível nacional de consumo de pilhas.

Or. en

Justificação

Reintroduz o texto da Comissão e a alteração 2 da primeira leitura.

A directiva estabelece obrigações claras sobre a recolha e a reciclagem. Por isso, o 
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cumprimento dessas obrigações não é apenas desejável, mas efectivamente exigido pelos 
Estados-Membros.

A directiva prevê objectivos de reciclagem, e não de valorização, razão pela qual o texto 
deveria ser reformulado nesse sentido.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 44
Considerando 15

(15) Todas as partes interessadas deverão 
poder participar nos sistemas de recolha, 
tratamento e reciclagem. Estes sistemas 
deverão ser concebidos de modo a evitar 
discriminações contra os produtos 
importados, barreiras ao comércio ou 
distorções da concorrência.

(15) Todas as partes interessadas deverão 
poder participar nos sistemas de recolha, 
tratamento e reciclagem. A participação dos 
produtores e distribuidores nos sistemas de 
recolha deverá ser obrigatória. Estes 
sistemas deverão ser concebidos de modo a 
evitar discriminações contra os produtos 
importados, barreiras ao comércio ou 
distorções da concorrência.

Or. en

Justificação

O papel dos produtores, através da sua responsabilidade, bem como dos distribuidores, 
devido à sua posição no sistema de recolha, é muito importante para a realização dos 
objectivos previstos na directiva.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 45
Considerando 17

(17) Deverão ser estabelecidos a nível 
comunitário princípios básicos para o 
financiamento da gestão de pilhas e 
acumuladores usados. Os regimes de 
financiamento deverão contribuir para a 
obtenção de taxas de recolha e reciclagem 
elevadas e a aplicação prática do princípio 
da responsabilidade do produtor. Os 
produtores deverão, por conseguinte, 
financiar os custos de recolha, tratamento e 
reciclagem de todas as pilhas e 

(17) Deverão ser estabelecidos a nível 
comunitário princípios básicos para o 
financiamento da gestão de pilhas e 
acumuladores usados. Os regimes de 
financiamento deverão contribuir para a 
obtenção de taxas de recolha e reciclagem 
elevadas e a aplicação prática do princípio 
da responsabilidade do produtor. Todos os 
produtores na acepção da presente 
directiva devem ser registados. Os 
produtores deverão financiar os custos de 
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acumuladores recolhidos, deduzidos os 
lucros resultantes da venda dos materiais 
valorizados. No entanto, em certas 
circunstâncias, poderá justificar-se a 
aplicação de regras mínimas aos pequenos 
produtores.

recolha, tratamento e reciclagem de todas as 
pilhas e acumuladores recolhidos, deduzidos 
os lucros resultantes da venda dos materiais 
valorizados. Deve ser permitida aos 
produtores a recuperação desses custos.

Or. en

Justificação

Para estar em consonância com o objectivo da presente directiva, é importante que todos os 
produtores, tal como são definidos na directiva, sejam registados. Este registo obrigatório 
constitui um instrumento importante para impedir a acção de oportunistas.

Este considerando também refere o facto de se permitir aos produtores a recuperação dos 
custos derivados da recolha, tratamento e reciclagem. Tal aditamento clarifica o texto do nº 3 
do artigo 13º, que dispõe que os custos não devem ser revelados separadamente aos 
utilizadores finais, sendo, contudo, incorrecto interpretar tal disposição como 
impossibilitando os produtores de recuperarem os custos relacionados com a gestão dos 
resíduos. 

Convém suprimir as "regras mínimas", que contrariam o princípio da responsabilidade do 
produtor e apenas dariam aos produtores maiores possibilidades de se furtarem às suas 
responsabilidades.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 46
Artigo 3, ponto 6)

6) "Bateria ou acumulador industriais", uma 
bateria ou acumulador concebidos 
exclusivamente para fins industriais ou 
profissionais ou utilizados em qualquer tipo 
de veículos eléctricos;

6) "Bateria ou acumulador industrial", uma 
bateria ou acumulador concebido
exclusivamente para fins industriais ou 
profissionais ou utilizados em qualquer tipo 
de veículos eléctricos, ou que não é 
hermeticamente fechado e não se destina a 
veículos automóveis ou que não pode ser 
transportado à mão e não se destina a 
veículos automóveis;

Or. en
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Justificação

A "pilha ou acumulador portátil" é definido como sendo uma pilha ou acumulador que:
a) Seja fechado hermeticamente,
b) Possa ser transportado à mão,
c) Não seja uma bateria ou acumulador industrial, nem uma bateria ou acumulador para 

veículos automóveis;

Isto significa que as baterias que não sejam hermeticamente fechadas, não possam ser 
transportadas a mão e não sejam utilizadas em veículos automóveis, ou que não foram 
concebidas para utilizações exclusivamente industriais ou profissionais não podem ser 
classificadas em nenhuma das três categorias. O mesmo é aplicável às baterias 
hermeticamente fechadas que não possam ser transportadas à mão mas que não se destinem 
a veículos automóveis ou não sejam exclusivamente concebidas para fins industriais ou 
profissionais. Isto é o que a alteração proposta visa evitar.

Alteração apresentada por 

Alteração 47
Artigo 3, ponto 8)

8) "Reciclagem", o reprocessamento, no 
âmbito de um processo de produção, dos 
resíduos dos materiais para o seu fim 
inicial ou para outros fins, excluindo a 
valorização de energia;

8) "Reciclagem", o reprocessamento, no 
âmbito de um processo de produção, dos 
resíduos dos materiais para o seu fim 
inicial, excluindo a valorização de energia, 
o que significa a utilização de resíduos 
combustíveis como meio de produção de 
energia através da incineração directa, 
com ou sem outros resíduos, mas com 
recuperação do calor;

Or. en

Justificação

Esta definição deve ser coerente com a definição de reciclagem que figura na alínea e) do 
artigo 3º das directivas relativas a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
(REEE) e aos veículos em fim de vida (VFV).

Alteração apresentada por 

Alteração 48
Artigo 3, ponto 8)
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8) "Reciclagem", o reprocessamento, no 
âmbito de um processo de produção, dos 
resíduos dos materiais para o seu fim 
inicial ou para outros fins, excluindo a 
valorização de energia;

8) "Reciclagem", o reprocessamento, no 
âmbito de um processo de produção, dos 
resíduos dos materiais para o seu fim 
inicial, excluindo a valorização de energia, 
o que significa a utilização de resíduos 
combustíveis como meio de produção de 
energia através da incineração directa, 
com ou sem outros resíduos, mas com 
recuperação do calor;

Or. en

Justificação

Esta definição deve ser coerente com a definição de reciclagem que figura na alínea e) do 
artigo 3º das directivas relativas a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
(REEE) e aos veículos em fim de vida (VFV).

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 49
Artigo 3, ponto 8)

8) "Reciclagem", o reprocessamento, no 
âmbito de um processo de produção, dos 
resíduos dos materiais para o seu fim 
inicial ou para outros fins, excluindo a 
valorização de energia;

8) "Reciclagem", o reprocessamento, no 
âmbito de um processo de produção, dos 
resíduos dos materiais para o seu fim 
inicial, excluindo a valorização de energia, 
o que significa a utilização de resíduos 
combustíveis como meio de produção de 
energia através da incineração directa, 
com ou sem outros resíduos, mas com 
recuperação do calor;

Or. en

Justificação

Esta definição deve ser coerente com a definição de reciclagem que figura na alínea e) do 
artigo 3º das directivas relativas a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
(REEE) e aos veículos em fim de vida (VFV).
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Alteração apresentada por Jillian Evans, Carl Schlyter

Alteração 50
Artigo 3, ponto 10 bis) (novo)

10 bis) “sistema de ciclo fechado”, um 
sistema em que uma pilha ou acumulador 
usado é aceite por um produtor, ou terceiro 
em seu nome, com vista à reutilização do 
seu conteúdo de metal no fabrico de novos 
acumuladores ou pilhas.

Or. en

Justificação

Reintroduz a definição da Comissão com uma formulação alterada.

O sistema de ciclo fechado deveria ser definido para servir de apoio à alteração relativa à 
Parte B do Anexo III, tal como sugere o relator. O ciclo fechado é completado apenas quando 
o conteúdo de metal é reutilizado para a produção de baterias e acumuladores e não quando 
tal conteúdo é utilizado para um novo produto.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 51
Artigo 3, ponto 12)

12) “Produtor”, qualquer pessoa num 
Estado-Membro que, independentemente 
da técnica de venda utilizada, inclusive 
através de comunicações à distância, nos 
termos da Directiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de Maio de 1997, relativa à 
protecção dos consumidores em matéria de 
contratos à distância, comercialize, pela 
primeira vez  no mercado no território 
desse Estado-Membro, no âmbito da sua 
actividade profissional, pilhas ou 
acumuladores, incluindo os incorporados 
em aparelhos ou veículos;

12) "Produtor", qualquer pessoa num 
Estado-Membro que, independentemente 
da técnica de venda utilizada, inclusive 
através de comunicações à distância, nos 
termos da Directiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de Maio de 1997, relativa à 
protecção dos consumidores em matéria de 
contratos à distância, 

a) fabrica e vende sob marca própria
pilhas ou acumuladores, incluindo os 
incorporados em aparelhos ou veículos; 
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b) revende sob marca própria ou 
incorporados em aparelhos pilhas e 
acumuladores produzidos por outro 
fornecedor, na condição de que este 
fornecedor não possa ser identificado;
c) importa ou exporta, no âmbito da sua 
actividade profissional, pilhas, 
acumuladores ou aparelhos para o 
mercado comunitário.
No que respeita à aplicação dos artigos 9º, 
15º, 18º, 20º, 22º, 24º, 25º e 33º da 
presente directiva, o produtor é a pessoa 
que, independentemente da técnica de 
venda utilizada, incluindo os meios de 
comunicação à distância tal como são 
definidos na directiva 97/7/CE, 
comercializa em primeiro lugar as pilhas 
e acumuladores no território de um 
Estado-Membro no âmbito da sua 
actividade profissional.

Or. en

Justificação

A fim de evitar os problemas surgidos com a implementação da directiva REEE, deve ficar 
claro que, para o efeito da aplicação dos artigos 9º, 15º, 18º, 20º, 22º, 24º, 25º e 33º da 
presente directiva, o produtor é a pessoa que comercializa em primeiro lugar as pilhas e 
acumuladores no território de um Estado-Membro.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 52
Artigo 3, ponto 16 bis) (novo)

16 bis) "ciclo fechado" significa que a 
parte metálica da pilha ou do acumulador 
será reutilizada, na medida do possível, 
para o fabrico de novos produtos.

Or. en

Justificação

Nem todos os metais existentes no processo de reciclagem são adequados para  o fabrico de 
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novos produtos.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 53
Artigo 3, ponto 16 ter) (novo)

16 ter) a "taxa de recolha" de um 
determinado Estado-Membro, num dado 
ano civil, é a percentagem que se obtém 
dividindo a massa dos resíduos de pilhas e 
acumuladores portáteis recolhidos nos 
termos do n.º 1 do artigo 7.º nesse ano 
civil pela média das vendas anuais de 
pilhas e acumuladores portáteis 
comercializados nesse Estado-Membro, 
em massa, nesse ano civil e nos dois anos 
civis anteriores;

Or. en

Justificação

A expressão "comercializados”, em vez dos termos “aos utilizadores finais” evita a 
imposição de um ónus administrativo adicional sobre as pequenas empresas.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt, em nome do Grupo GUE/NGL

Alteração 54
Artigo 4, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) As pilhas e acumuladores que sejam 
incorporados em aparelhos e que não 
possam ser facilmente retirados pelo 
utilizador final após utilização.

Or. en

Justificação

Existe uma grande probabilidade de que os aparelhos que contêm pilhas ou acumuladores 
que não podem ser facilmente retirados pelo consumidor acabem por se misturar aos 
resíduos domésticos. Em primeira leitura foi aprovada uma alteração com uma formulação 
semelhante.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt, em nome do Grupo GUE/NGL

Alteração 55
Artigo 4, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) As pilhas ou acumuladores 
portáteis, incluindo os incorporados em 
aparelhos, com um teor ponderal de 
chumbo superior a 0,004%.

Or. en

Justificação

A utilização do chumbo deveria ser restringida, em consonância com as alterações 
aprovadas na primeira leitura. O Conselho exige uma indicação no rótulo para as pilhas que 
contêm chumbo (nº 2 do artigo 18º) mas não faz referência ao chumbo no artigo 4º. Esta 
alteração inclui no artigo 4º a referência ao chumbo. Na UE, o chumbo está a ser retirado 
dos produtos no âmbito de algumas directivas como a relativa aos veículos em fim de vida 
(2000/53/CE) e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos 
eléctricos e electrónicos (2002/95/CE). A directiva relativa às pilhas também deve avançar 
nessa direcção.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 56
Artigo 4, nº 3

3. A proibição prevista na alínea b) do n.º 1 
não é aplicável às pilhas e acumuladores 
portáteis para utilização em:

3. A proibição prevista na alínea b) do n.º 1 
não é aplicável:

a) Sistemas de alarme e de emergência, 
incluindo iluminação de emergência;

a) às pilhas e acumuladores portáteis para 
utilização em sistemas de alarme e de 
emergência, incluindo iluminação de 
emergência;

b) Equipamentos médicos; b) ao cádmio utilizado em baterias e 
acumuladores industriais com um peso 
superior a 30 kg;

c) Ferramentas eléctricas sem fios. c) ao cádmio em baterias e acumuladores 
unicamente destinados aos aviões e 
material militar, à excepção, no entanto, 
dos acumuladores de NiCd utilizados em 
veículos eléctricos, dado que estas 
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aplicações são abrangidas pelo disposto 
na alínea a) do nº 2.

Or. fr

Justificação

No que respeita às baterias industriais cujo peso é inferior a 30 kg, já existem actualmente 
alternativas menos nocivas para o ambiente do que o NiCd (NiMH e chumbo), inclusivamente 
o NiZn, substituto exacto do NiCd. Além disso, o risco de disseminação está ligado em grande 
parte ao peso da bateria. Existe, deste modo, uma zona de risco importante entre 1 kg e 30 
kg, devendo notar-se que existem substitutos para esta categoria de baterias industriais. 
Finalmente, não existe qualquer especificidade particular relativamente às baterias 
industriais para comboios, ao contrário do que ocorre em relação ao material militar.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 57
Artigo 4, nº 3

3. A proibição prevista na alínea b) do n.º 1 
não é aplicável às pilhas e acumuladores 
portáteis para utilização em:

3. A proibição prevista na alínea b) do n.º 1 
não é aplicável:

a) Sistemas de alarme e de emergência, 
incluindo iluminação de emergência;

a) às pilhas e acumuladores portáteis para 
utilização em sistemas de alarme e de 
emergência, incluindo iluminação de 
emergência;

b) Equipamentos médicos; b) ao cádmio em pilhas e acumuladores 
para aplicações industriais;

c) Ferramentas eléctricas sem fios. c) ao cádmio em pilhas e acumuladores 
para aviões e comboios, à excepção das 
pilhas de NiCd utilizadas em veículos 
eléctricos, dado que estas aplicações são 
abrangidas pelo nº 2, alínea a), do artigo 
4º da Directiva 2000/53/CE.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 17 a fim de tornar claro que a excepção é aplicável às baterias e 
acumuladores industriais tal como são definidos no ponto 6 do artigo 3º.
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Reintroduz partes das alterações 23 e 82 da primeira leitura do PE. 

Quase todos os produtores de pilhas produzem pilhas NiMH e lítio-ião como alternativa às 
pilhas de NiCd para uma ampla gama de aplicações. As pilhas NiMH e lítio-ião são 
promovidas em muitos sítios Internet de produtores de pilhas, inclusive para aplicações 
médicas, iluminação de emergência e ferramentas eléctricas sem fios. Não se justifica uma 
isenção da proibição das baterias de NiCd para estas aplicações. As excepções para as 
pilhas que contêm cádmio e que se utilizam em aplicações industriais e em comboios e aviões 
são justificadas, porque no mercado não existem ainda alternativas.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels e Richard Seeber

Alteração 58
Artigo 4, nº 3, alínea c) e nº 4

c) Ferramentas eléctricas sem fios. c) Ferramentas eléctricas sem fios, por um 
período de quatro anos, após a entrada em 
vigor da presente directiva.

4. A Comissão deve rever a excepção 
referida na alínea c) do n.º 3 e apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até ...*, eventualmente 
acompanhado das propostas pertinentes, 
com vista à proibição do cádmio em pilhas 
e acumuladores..

_____________________
* Quatro anos após a  data de entrada em vigor da 
presente directiva

Or. en

Justificação

A proposta, com a sua actual formulação, dá margem a uma série de dúvidas quanto à 
utilização de pilhas de NiCd em ferramentas eléctricas. Tal incerteza prejudica os produtores 
de pilhas e os produtores de ferramentas eléctricas, que não sabem se os investimentos em 
pilhas de NiCd ou em tecnologias alternativas de pilhas poderão ser rentáveis a longo prazo.

É proposta, por conseguinte, uma clarificação, com a proibição da utilização de pilhas de 
NiCd em ferramentas eléctricas sem fios após um período de quatro anos a partir da entrada 
em vigor da presente directiva. Existem no mercado produtos alternativos menos perigosas, 
como as pilhas Ni-MH, a um preço comparável. O período de transição deverá permitir uma 
supressão gradual dessas pilhas e a adaptação dos produtores de pilhas e ferramentas 
eléctricas a outras tecnologias.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Holger Krahmer

Alteração 59
Artigo 4, nº 4

4. A Comissão deve rever a excepção 
referida na alínea c) do n.º 3 e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até quatro anos após a  data de 
entrada em vigor da presente directiva, 
eventualmente acompanhado das propostas 
pertinentes, com vista à proibição do cádmio 
em pilhas e acumuladores.

4. A Comissão deve rever a excepção 
referida na alínea c) do n.º 3 e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até nove meses a contar da 
recepção dos relatórios apresentados pelos 
Estados-Membros, nos termos do nº 4 do 
artigo 19º, eventualmente acompanhado das 
propostas pertinentes, com vista à proibição 
do cádmio em pilhas e acumuladores.

Or. en

Justificação

O prazo previsto para a revisão deveria estar em consonância com o referido no nº 5 do 
artigo 19º , para que a Comissão possa elaborar o relatório sobre a aplicação da directiva 
(com base nos relatórios de aplicação nacionais referidos no nº 4 do artigo 19º).

A apresentação de relatórios, de forma sincronizada, sobre a presente directiva garantiria 
uma optimização da carga de trabalho administrativa após uma avaliação de todas as 
informações entretanto recolhidas pelos Estados-Membros.

Esta revisão deve incluir um estudo de avaliação de impacto no qual sejam tidas em conta 
questões de ordem ambiental e socioeconómica.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 60
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros velarão por que 
as pilhas e os acumuladores só possam ser 
incorporados em aparelhos na condição de 
poderem ser facilmente retirados pelo 
utilizador final após utilização. Esta 
disposição não se aplica às categorias de 
aparelhos incluídas no Anexo III. Todos os 
aparelhos nos quais são incorporados 
pilhas e acumuladores serão 
acompanhados por instruções que mostrem 
de que modo podem ser retirados de forma 
segura e, se necessário, informem o 
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utilizador sobre o conteúdo das pilhas e dos 
acumuladores incorporados.

Or. en

Justificação

Existe uma grande probabilidade de que os pequenos aparelhos que contêm pilhas ou 
acumuladores que não podem ser facilmente retirados pelo consumidor acabem por se 
misturar, ainda com as pilhas ou acumuladores no seu interior, aos resíduos domésticos; 
todavia, em muitos casos, é possível o fabrico de pequenos aparelhos de tal modo que 
dispense a utilização de qualquer ferramenta para retirar as baterias.

Alteração apresentada por Chris Davies, Georgs Andrejevs e Holger Krahmer

Alteração 61
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros velarão por que 
as pilhas e os acumuladores só possam ser 
incorporados em aparelhos na condição de 
poderem ser facilmente retirados pelo 
utilizador final após utilização. Este artigo 
não se aplica às categorias de aparelhos 
incluídas no Anexo III. Todos os aparelhos 
nos quais são incorporados pilhas e 
acumuladores serão acompanhados por 
instruções que mostrem de que modo 
podem ser retirados de forma segura e, se 
necessário, informem o utilizador sobre o 
conteúdo das pilhas e dos acumuladores 
incorporados.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz o conceito segundo o qual deveria ser facilitada a possibilidade de 
retirada das pilhas ou acumuladores.

As disposições estão em consonância com o artigo 4º da directiva REEE e desenvolve o 
artigo 5º da Directiva 91/157 relativa às pilhas.

É reintroduzida a alteração 92, apresentada em primeira leitura, relativa ao nº 1 bis (novo) 
do artigo 5º.
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Alteração apresentada por Caroline Jackson, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 62
Artigo 6

Os Estados-Membros devem envidar todos 
os esforços para maximizar a recolha 
selectiva de resíduos de pilhas e 
acumuladores, tendo em conta o impacto 
ambiental do transporte, e para minimizar a 
eliminação de pilhas e acumuladores como 
resíduos urbanos indiferenciados.

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias, tendo em conta o 
impacto ambiental do transporte, para 
maximizar a recolha selectiva de resíduos de 
pilhas e acumuladores, tendo em conta o 
impacto ambiental do transporte, e para 
minimizar a eliminação de pilhas e 
acumuladores como resíduos urbanos 
indiferenciados.

Or. en

Justificação

É muito importante salientar a necessidade da existência de uma disponibilidade local 
relativamente à capacidade de reciclagem de pilhas, o que os Estados-Membros talvez sejam 
obrigados a encorajar.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 63
Artigo 7, nº1, alínea a)

a) Devem permitir aos utilizadores finais 
descartarem-se de pilhas ou acumuladores 
portáteis num ponto de recolha acessível nas 
suas imediações, tendo em conta a densidade 
populacional;

a) Devem permitir aos utilizadores finais 
descartarem-se de pilhas ou acumuladores 
portáteis num ponto de recolha acessível nas 
suas imediações, tendo em conta a densidade 
populacional; os pontos de recolha não 
terão de ser obrigatoriamente registados ou 
licenciados individualmente nos termos da 
Directiva 75/442/CEE relativa aos resíduos, 
com as alterações que lhe foram 
introduzidas, e da Directiva 91/689/CEE 
relativa aos resíduos perigosos;

Or. en

Justificação

Devido ao excesso de burocracia nalguns Estados-Membros, é possível que seja exigida das 
pessoas que organizem os pontos de recolha em questão (em escolas, por exemplo) a 
apresentação de um pedido de licença relativa aos resíduos perigosos no quadro das normas 
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comunitárias em matéria de resíduos. Deve ficar bem claro que essa burocracia resulta de 
uma interpretação excessiva da lei. A necessidade de satisfazer exigências burocráticas em 
relação a uma licença especial referente aos resíduos poderia desencorajar alguns 
estabelecimentos a pôr pontos de recolha à disposição.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 64
Artigo 7, nº1, alínea a bis) (nova)

a bis) Devem assegurar que os 
distribuidores de baterias ou acumuladores
terão a responsabilidade de aceitar a 
devolução, pelos utilizadores finais, das 
pilhas e acumuladores portáteis usados nos 
seus pontos de venda, até uma quantidade 
limitada ao equivalente à quantidade 
normalmente eliminada pelos utilizadores 
finais;

Or. en

Justificação

Os objectivos de recolha previstos pelo disposto no artigo 9º apenas podem ser alcançados se 
o utilizador final tiver a possibilidade de se descartar das pilhas portáteis usadas da forma 
mais conveniente. Assim, a fim de aumentar a eficácia da recolha, a participação dos 
distribuidores no sistema de recolha é um elemento crucial. Deveria ser dada a todos os 
utilizadores finais a possibilidade de devolução das pilhas portáteis usadas num ponto de 
venda de pilhas portáteis. A imposição dessa oportunidade de devolução de pilhas portáteis 
usadas já está a ser aplicada em diversos Estados-Membros, nos quais hoje se registam 
justamente os maiores índices de recolha na União Europeia.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 65
Artigo 7, nº 2

2. Desde que os sistemas respeitem os 
critérios enunciados no n.º 1, os 
Estados-Membros podem:

2. Desde que os sistemas respeitem os 
critérios enunciados no n.º 1, os 
Estados-Membros:

a) Exigir a sua criação pelos produtores; a) Exigirão a sua criação pelos produtores;

a bis) Assegurarão a aceitação pelos 
distribuidores, sem encargos, da devolução 
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pelos utilizadores finais das pilhas portáteis 
usadas;

b) Obrigar os outros operadores económicos 
a neles participarem;

b) Poderão obrigar os outros operadores 
económicos a neles participarem;

c) Manter os sistemas existentes. c) Poderão manter os sistemas existentes.

Or. en

Justificação

O papel dos distribuidores no sistema de recolha é de grande importância para a realização 
dos objectivos previstos na directiva.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 66
Artigo 7, nº 2

2. Desde que os sistemas respeitem os 
critérios enunciados no n.º 1, os 
Estados-Membros podem:

2. Desde que os sistemas respeitem os 
critérios enunciados no n.º 1, os 
Estados-Membros:

a) Exigir a sua criação pelos produtores; a) Exigirão a sua criação pelos produtores;

a bis) Assegurarão a aceitação pelos 
distribuidores, sem encargos, da devolução 
pelos utilizadores finais das pilhas portáteis 
usadas;

b) Obrigar os outros operadores económicos 
a neles participarem;

b) Poderão obrigar os outros operadores 
económicos a neles participarem;

c) Manter os sistemas existentes. c) Poderão manter os sistemas existentes.

Or. en

Justificação

A participação dos distribuidores no sistema de recolha é crucial para aumentar a eficácia 
da recolha. Os distribuidores constituem uma importante interface em relação aos 
utilizadores finais e devem assumir a sua responsabilidade no sistema de recolha de pilhas.

A importância da sua participação activa no sistema de recolha foi reconhecida na directiva 
REEE, que impõe aos distribuidores a responsabilidade de aceitar a devolução das pilhas 
portáteis usadas (nº 2, alínea b), do artigo 5º da directiva REEE).
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Alteração apresentada por Chris Davies e Holger Krahmer

Alteração 67
Artigo 7, nº 3

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores de baterias e acumuladores 
industriais, ou terceiros em seu nome, não se 
recusem a aceitar a devolução dos resíduos 
de baterias e de acumuladores industriais 
pelos utilizadores finais, independentemente 
da sua composição química e origem. A 
recolha de baterias e acumuladores 
industriais também pode ser feita por 
terceiros independentes.

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores individuais de baterias e 
acumuladores industriais, ou terceiros em
seu nome, não se recusem a aceitar a 
devolução dos resíduos de baterias e de 
acumuladores industriais pelos utilizadores 
finais, independentemente da sua origem, na 
condição de terem a mesma composição 
química que as baterias e acumuladores 
individualmente comercializadas pelos 
produtores. A recolha de baterias e 
acumuladores industriais também pode ser 
feita por terceiros independentes.

Or. en

Justificação

O texto desta disposição, com a formulação dada pelo Conselho, implica que os produtores 
de baterias, incluindo as PME, serão obrigados a aceitar a devolução, por parte de 
concorrentes, de baterias usadas, independentemente do facto de fabricarem essas baterias e 
de disporem dos recursos necessários para aceitar tal devolução, ou não. A presente 
alteração visa assegurar que as empresas não se poderão recusar a aceitar a devolução, pelo 
utilizador final, das suas próprias baterias usadas.

Não deveria haver nenhuma limitação quanto à origem das baterias usadas.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gal’a e Anja 
Weisgerber

Alteração 68
Artigo 7, nº 3

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores de baterias e acumuladores 
industriais, ou terceiros em seu nome, não se 
recusem a aceitar a devolução dos resíduos 
de baterias e de acumuladores industriais 
pelos utilizadores finais, independentemente 
da sua composição química e origem. A 
recolha de baterias e acumuladores 
industriais também pode ser feita por 

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
cada um dos produtores de baterias e 
acumuladores industriais, ou terceiros em 
seu nome, não se recusem a aceitar a 
devolução dos resíduos de baterias e de 
acumuladores industriais pelos utilizadores 
finais, independentemente da sua origem, na 
condição de terem a mesma composição 
química que as baterias e acumuladores 
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terceiros independentes. respectivamente comercializadas pelos 
produtores. A recolha de baterias e 
acumuladores industriais também pode ser 
feita por terceiros independentes.

Or. en

Justificação

O texto desta disposição, com a formulação dada pelo Conselho, implica que os produtores 
de baterias, incluindo as PME, serão obrigados a aceitar a devolução de baterias usadas que 
tenham uma composição química diferente da que comercializem, independentemente do 
facto de disporem da capacidade, da autorização legal e dos recursos necessários para 
aceitar tal devolução, ou não. Isto poderia constituir uma fonte de riscos, não devendo, por 
isso, ser encorajado.

Esta alteração assegura que as empresas não poderão recusar-se a aceitar a devolução, 
pelos utilizadores finais, de baterias com a mesma composição química que as que 
comercializem, quer tenham sido produzidas com os seus próprios meios, quer com os de 
produtores de baterias com a mesma composição.

Não deveria haver nenhuma limitação quanto à origem das baterias usadas.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 69
Artigo 7, nº 3

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores de baterias e acumuladores 
industriais, ou terceiros em seu nome, não se 
recusem a aceitar a devolução dos resíduos 
de baterias e de acumuladores industriais 
pelos utilizadores finais, independentemente 
da sua composição química e origem. A 
recolha de baterias e acumuladores 
industriais também pode ser feita por 
terceiros independentes.

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
cada um dos produtores de baterias e 
acumuladores industriais, ou terceiros em 
seu nome, não se recusem a aceitar a 
devolução dos resíduos de baterias e de 
acumuladores industriais pelos utilizadores 
finais, independentemente da sua origem, na 
condição de terem a mesma composição 
química que as baterias e acumuladores 
respectivamente comercializadas pelos 
produtores. A recolha de baterias e 
acumuladores industriais também pode ser 
feita por terceiros independentes.

Or. en

Justificação

O texto desta disposição, com a formulação dada pelo Conselho, implica que os produtores 
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de baterias, incluindo as PME, serão obrigados a aceitar a devolução de baterias usadas que 
tenham uma composição química diferente da que comercializem, independentemente do 
facto de disporem da capacidade, da autorização legal e dos recursos necessários para 
aceitar tal devolução, ou não. Isto poderia constituir uma fonte de riscos, não devendo, por 
isso, ser encorajado.

Esta alteração assegura que as empresas não poderão recusar-se a aceitar a devolução, 
pelos utilizadores finais, de baterias com a mesma composição química que as que 
comercializem, quer tenham sido produzidas com os seus próprios meios, quer com os de 
produtores de baterias com a mesma composição.

Não deveria haver nenhuma limitação quanto à origem das baterias usadas.

Alteração apresentada por Marios Matsakis e Anne Laperrouze

Alteração 70
Artigo 7, nº 3

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores de baterias e acumuladores 
industriais, ou terceiros em seu nome, não se 
recusem a aceitar a devolução dos resíduos 
de baterias e de acumuladores industriais 
pelos utilizadores finais, independentemente 
da sua composição química e origem. A 
recolha de baterias e acumuladores 
industriais também pode ser feita por 
terceiros independentes.

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
cada um dos produtores de baterias e 
acumuladores industriais, ou terceiros em 
seu nome, não se recusem a aceitar a 
devolução dos resíduos de baterias e de 
acumuladores industriais pelos utilizadores 
finais, independentemente da sua origem, na 
condição de terem a mesma composição 
química que as baterias e acumuladores 
respectivamente comercializadas pelos 
produtores. A recolha de baterias e 
acumuladores industriais também pode ser 
feita por terceiros independentes.

Or. en

Justificação

O texto desta disposição, com a formulação dada pelo Conselho, implica que os produtores 
de baterias, incluindo as PME, serão obrigados a aceitar a devolução de baterias usadas que 
tenham uma composição química diferente da que comercializem, independentemente do 
facto de disporem da capacidade, da autorização legal e dos recursos necessários para 
aceitar tal devolução, ou não. Isto poderia constituir uma fonte de riscos, não devendo, por 
isso, ser encorajado.

Esta alteração assegura que as empresas não poderão recusar-se a aceitar a devolução, 
pelos utilizadores finais, de baterias com a mesma composição química que as que 
comercializem, quer tenham sido produzidas com os seus próprios meios, quer com os de 
produtores de baterias com a mesma composição.
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Não deveria haver nenhuma limitação quanto à origem das baterias usadas.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 71
Artigo 7, nº 4 bis (novo)

4 bis) Os Estados-Membros velarão por que 
os utilizadores finais sejam obrigados a 
devolver às instalações de recolha as 
baterias industriais e para automóveis 
usadas.

Or. en

Justificação

O incentivo pode provir de campanhas de informação, tal como recomenda o relator. Só 
pode haver uma obrigação de devolução dos resíduos se tal obrigação for criada pela lei, o 
que a presente directiva não faz de forma explícita.

Alteração apresentada por Chris Davies e Holger Krahmer

Alteração 72
Artigo 7, nº 4 ter (novo)

4 ter. Os Estados-Membros velarão por que 
os distribuidores, quando fornecerem 
pilhas portáteis, tenham a responsabilidade 
de aceitar, sem encargos, a devolução pelos 
utilizadores finais das pilhas portáteis 
usadas.

Or. en 

Justificação

Esta proposta exige a participação das redes comerciais no processo de aceitação da 
devolução das pilhas portáteis usadas. Isto significará, essencialmente, a possibilidade para 
todos os utilizadores finais, de efectuar a devolução de pilhas portáteis usadas num ponto de 
venda de pilhas portáteis, o que permite alcançar índices mais elevados de recolha de pilhas 
portáteis usadas.

Esta disposição não diz respeito às baterias industriais e às baterias para veículos 
automóveis.
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Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 73
Artigo 8

Os Estados-Membros podem utilizar 
instrumentos económicos para promover a 
recolha de resíduos de pilhas e de 
acumuladores ou a utilização de pilhas ou 
acumuladores que contenham substâncias 
menos poluentes, por exemplo, taxas 
diferenciadas ou sistemas de depósito. Se o 
fizerem, devem notificar a Comissão das 
medidas relacionadas com a aplicação 
desses instrumentos.

1. Os Estados-Membros podem utilizar 
instrumentos económicos para promover a 
recolha de resíduos de pilhas e de 
acumuladores ou a utilização de pilhas ou 
acumuladores que contenham substâncias 
menos poluentes, por exemplo, taxas 
diferenciadas. Se o fizerem, devem notificar 
a Comissão das medidas relacionadas com a 
aplicação desses instrumentos. Os Estados-
Membros assegurarão que essas medidas:
a) Não constituam infracção das regras do 
mercado interno ou conduzam a distorções 
da concorrência nem sirvam como uma 
medida destinada a aumentar os 
rendimentos no que se refere a questões 
não relacionadas  com os objectivos da 
presente directiva;
b) Sejam introduzidas após consulta a todas 
as partes interessadas;
c) Estejam sujeitas a uma justificação 
baseada em critérios económicos, sociais e 
ambientais.
2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão, nos termos da Directiva 
98/34/CE relativa às normas e 
regulamentações técnicas, os projectos de 
medidas que pretendam adoptar em 
conformidade com o disposto no nº 1.

Or. en

Justificação

1) Um sistema de depósito não seria praticável no caso das pilhas. É sabido que os 
consumidores conservam as pilhas durante muitos anos, antes de efectuarem finalmente a sua 
devolução num ponto de recolha. Isto iria criar uma carga administrativa muito pesada, 
desproporcionada em relação aos benefícios no plano ambiental.
a) Tem por objectivo evitar acções unilaterais por parte dos Estados-Membros, destinadas a 
auferir receitas junto dos consumidores de pilhas, bem como a adopção de medidas fiscais 
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susceptíveis de causar uma distorção do preço das pilhas, o que não deve ser permitido, 
tendo em vista os interesses do mercado interno e de uma concorrência livre e equitativa no 
mercado.
b) e c) Reproduzem o texto de disposições da Directiva 91/157/CEE, sendo essenciais para 
assegurar um sistema sustentável e eficaz para a gestão das pilhas usadas.
2) Especifica o processo mediante o qual os projectos das medidas previstas devem ser 
comunicados à Comissão.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels e Richard Seeber

Alteração 74
Artigo 9, nº 2, alíneas a) e b)

a) 25%, até seis anos após a data de entrada 
em vigor da presente directiva;

a) 40%, até seis anos após a data de entrada 
em vigor da presente directiva;

b) 45%, até seis anos após a data de entrada 
em vigor da presente directiva;

b) 60%, até seis anos após a data de entrada 
em vigor da presente directiva;

Or. en

Justificação

Há que fixar objectivos mais ambiciosos. Após seis anos, no decurso da segunda etapa, é 
necessário que haja um impulso.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Carl Schlyter

Alteração 75
Artigo 9, nº 4, alínea a)

a) Podem-se estabelecer disposições 
transitórias para resolver dificuldades de um 
Estado-Membro em cumprir os requisitos do 
n.º 2 resultantes de circunstâncias nacionais 
específicas;

a) Podem-se estabelecer disposições 
transitórias, por um período não superior a 
36 meses, para resolver dificuldades de um 
Estado-Membro em cumprir os requisitos do 
n.º 2 resultantes de circunstâncias 
geográficas específicas, como um grande 
número de pequenas ilhas ou zonas rurais 
e montanhosas e uma fraca densidade 
populacional;

Or. en
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Justificação

Reintroduz o texto da Comissão.

Seria conveniente fixar um limite máximo claro para essas disposições transitórias e 
especificar as circunstâncias em que podem ser adoptadas.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko e Holger Krahmer

Alteração 76
Artigo 9, nº 4, alínea b bis (nova) 

4 bis. a adequação do objectivo mínimo de 
recolha para todas as pilhas e 
acumuladores portáteis usados previsto 
pelo disposto na alínea b) do nº 2 será 
objecto de revisão seis anos após a entrada 
em vigor da presente directiva, tendo em 
conta a experiência dos Estados-Membros 
nos quatro anos anteriores.

Or. en

Justificação

Os produtores têm uma opinião favorável em relação ao objectivo de recolha expresso em 
gramas por habitante a fim de assegurar uma exacta mensurabilidade. No entanto, em 
virtude da alteração proposta pelo Conselho, que prevê um prazo de quatro anos para colher 
os dados relativos às vendas junto de todos os produtores em causa, antes de ser 
determinado, pela primeira vez, um objectivo de recolha, o objectivo de recolha expresso em 
percentagens de vendas possibilitará o nível desejado de exactidão no que respeita à 
mensurabilidade do objectivo.

O primeiro objectivo de recolha de 25% é ambicioso mas alcançável. No entanto, convém ter 
em conta a experiência dos Estados-Membros que já possuem um sistema de recolha e 
reciclagem em funcionamento. Por este motivo, o segundo objectivo deveria ser adaptado à 
experiência efectiva dos 25 Estados-Membros, adquirida após os primeiros quatro anos de 
aplicação do sistema.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 77
Artigo 9, nº 4 bis (novo)

4 bis. No seu primeiro relatório 
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apresentado nos termos do nº 5 do artigo 
19º, a Comissão procederá à revisão da 
adequação do objectivo mínimo de recolha 
para todas as pilhas e acumuladores 
portáteis usados previsto pelo disposto na 
alínea b) do nº 2, tendo em conta a 
experiência dos Estados-Membros nos anos 
anteriores.
Caso seja necessário, o relatório será 
acompanhado de uma proposta de revisão 
do objectivo.

Or. en

Justificação

O primeiro objectivo de recolha de 25% é ambicioso, no caso de muitos Estados-Membros, 
mas alcançável. No entanto, no estádio da revisão, tendo em conta a experiência dos 
Estados-Membros que já possuem um sistema de recolha e reciclagem em funcionamento, há 
que proceder a uma adaptação do segundo objectivo de 45% à experiência efectiva dos 25 
Estados-Membros, adquirida após os primeiros anos de aplicação.

É proposto fazer coincidir essa revisão com a apresentação do primeiro relatório da 
Comissão sobre a aplicação da directiva, em conformidade com o processo aplicável previsto 
no nº 5 do artigo 19º.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 78
Artigo 9, nº 4 bis (novo)

4 bis. O mais tardar em .....*, a Comissão 
apresentará, em conformidade com o artigo 
251º do Tratado, uma proposta de aumento 
dos objectivos de recolha.
* Oito anos após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

A directiva não deveria pressupor, à partida, que um aumento dos objectivos de recolha é 
inevitável.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 79
Artigo 10, nº 3

3. Os processos de reciclagem devem 
satisfazer os objectivos de reciclagem e as 
disposições que lhes dizem respeito, 
constantes da Parte B do Anexo III, até ...*.

_____________________
* Cinco anos após a  data de entrada em 
vigor da presente directiva.

3. Os processos de reciclagem devem 
satisfazer os níveis de eficiência de 
reciclagem e as disposições que lhes dizem 
respeito, constantes da Parte B do Anexo III, 
até ...*.

_____________________
* Cinco anos após a  data de entrada em 
vigor da presente directiva.
[Alteração horizontal - caso seja aprovada, 
a expressão "objectivos de reciclagem" será 
substituída pelos termos" níveis de eficiência 
de reciclagem" no conjunto do texto da 
directiva e em todas as alterações à mesma. 

Or. en

Justificação

Reintroduz o artigo 18º da proposta inicial da Comissão.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Carl Schlyter

Alteração 80
Artigo 12, nº 2

2. Os resíduos de pilhas e de acumuladores 
exportados para fora da Comunidade nos 
termos do Regulamento (CEE) n.º 259/93, 
do Regulamento (CE) n.º 1420/1999 do 
Conselho, de 29 de Abril de 1999, que 
estabelece regras e procedimentos comuns 
aplicáveis às transferências de determinados 
tipos de resíduos para certos países não 
membros da OCDE, e do Regulamento (CE) 
n.º 1547/1999 da Comissão, de 12 de Julho 
de 1999, que determina, em conformidade 
com o Regulamento (CEE) n.º 259/93 do 
Conselho, os processos de controlo a aplicar 
às transferências de certos tipos de resíduos 
para certos países onde não é aplicável a 

2. Os resíduos de pilhas e de acumuladores 
exportados para fora da Comunidade nos 
termos do Regulamento (CEE) n.º 259/93, 
do Regulamento (CE) n.º 1420/1999 do 
Conselho, de 29 de Abril de 1999, que 
estabelece regras e procedimentos comuns 
aplicáveis às transferências de determinados 
tipos de resíduos para certos países não 
membros da OCDE, e do Regulamento (CE) 
n.º 1547/1999 da Comissão, de 12 de Julho 
de 1999, que determina, em conformidade 
com o Regulamento (CEE) n.º 259/93 do 
Conselho, os processos de controlo a aplicar 
às transferências de certos tipos de resíduos 
para certos países onde não é aplicável a 
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Decisão C(92)39 final da OCDE, contam 
apenas para o cumprimento das obrigações e 
objectivos previstos no Anexo III da 
presente directiva se existirem provas 
fundadas de que a operação de reciclagem se 
realizou em condições geralmente
equivalentes às exigidas pela presente 
directiva.

Decisão C(92)39 final da OCDE, contam 
apenas para o cumprimento das obrigações e 
objectivos previstos no Anexo III da 
presente directiva se existirem provas 
fundadas de que a operação de reciclagem se 
realizou em condições equivalentes às 
exigidas pela presente directiva.

Or. en

Justificação

Reintroduz o texto da proposta da Comissão.
As exportações de resíduos perigosos constituem um domínio muito problemático. As 
exportações são muitas vezes motivadas por preocupações de ordem económica, com um 
aproveitamento de normas de tratamento diferentes. Para evitar que sejam efectuadas 
semelhantes exportações, em detrimento do ambiente, a operação de reciclagem no países de 
destino deve ter lugar em condições equivalentes. O termo “geralmente” é demasiado vago, 
podendo dar origem a litígios de todo o género.

Alteração apresentada por Chris Davies, Holger Krahmer e Vittorio Prodi

Alteração 81
Artigo 13, nº 1, introdução

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores, ou terceiros em seu nome, 
financiem quaisquer custos líquidos 
resultantes:

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores, terceiros em seu nome ou 
quaisquer terceiros independentes 
implicados na recolha, tratamento e 
reciclagem de baterias usadas financiem 
quaisquer custos líquidos resultantes:

Or. en

Justificação

A proposta de directiva permitiria a recolha, por terceiros independentes, de baterias 
industriais e de baterias para veículos automóveis, sem, todavia, estender este princípio às 
responsabilidades de financiamento.
Esta alteração visa prevenir uma situação na qual certos produtores se veriam forçados a 
pagar taxas exorbitantes pela recolha de baterias ou acumuladores usados por um terceiro 
que não tinham escolhido nem solicitado.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Frederika Brepoels, em nome do Grupo PPE-
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DE

Alteração 82
Artigo 13, nº 1, introdução

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores, ou terceiros em seu nome, 
financiem quaisquer custos líquidos 
resultantes:

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores, outros produtores na cadeia 
de fornecimento, ou terceiros em seu nome, 
financiem quaisquer custos líquidos 
resultantes:

Or. en

Justificação

O nº 2, alínea b) do artigo 7º estipula que os Estados-Membros podem obrigar os outros 
operadores económicos a participarem nos sistemas de recolha. O artigo 13º dispõe que os 
Estados-Membros devem garantir que os produtores, ou terceiros em seu nome, financiem 
quaisquer custos líquidos resultantes da recolha, do tratamento e da reciclagem.

Deste modo, os distribuidores, ao serem convidados pelos Estados-Membros a participarem 
nos sistemas de recolha, poderiam solicitar compensações financeiras pelos custos limitados 
em que incorrem para efectuar a recolha das pilhas usadas. Isto poderia comprometer os 
sistemas de recolha existentes na Bélgica e noutros Estados-Membros.

Em contrapartida, é importante que os custos da recolha sejam suportados pelas pessoas que 
vendem baterias (produtores e distribuidores), a fim de evitar que esses custos tenham de ser 
financiados pelas autoridades públicas locais ou por outras autoridades públicas.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 83
Artigo 13, nº 1, alínea a)

a) Da recolha, do tratamento e da reciclagem 
de todos os resíduos de pilhas e de 
acumuladores portáteis recolhidos nos 
termos dos nºs 1 e 2 do artigo 7.º;

a) Da recolha, do tratamento e da reciclagem 
de todos os resíduos de pilhas e de 
acumuladores portáteis recolhidos nos 
termos do nº 1 e do nº 2, alíneas a) e c), do 
artigo 7.º;

Or. en

Justificação

O nº 2, alínea b) do artigo 7º estipula que os Estados-Membros podem obrigar os outros 
operadores económicos a participarem nos sistemas de recolha. O artigo 13º dispõe que os 
Estados-Membros devem garantir que os produtores, ou terceiros em seu nome, financiem 
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quaisquer custos líquidos resultantes da recolha, do tratamento e da reciclagem.

Deste modo, os distribuidores, ao serem convidados pelos Estados-Membros a participarem 
nos sistemas de recolha, poderiam solicitar compensações financeiras pelos custos limitados 
em que incorrem para efectuar a recolha das pilhas usadas. Isto poderia comprometer os 
sistemas de recolha existentes na Bélgica e noutros Estados-Membros.

Em contrapartida, é importante que os custos da recolha sejam suportados pelas pessoas que 
vendem baterias (produtores e distribuidores), a fim de evitar que esses custos tenham de ser 
financiados pelas autoridades públicas locais ou por outras autoridades públicas.

É necessário que haja campanhas de informação destinadas ao público a fim de assegurar o 
êxito dos sistemas de recolha e reciclagem e evitar que os utilizadores se descartem das 
pilhas misturando-as ao conjunto dos resíduos municipais.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Carl Schlyter

Alteração 84
Artigo 13, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) De campanhas de informação 
destinadas ao público sobre a recolha, o 
tratamento e a reciclagem de todas as 
baterias e acumuladores usados;

Or. en

Justificação

É necessário que haja campanhas de informação destinadas ao público a fim de assegurar o 
êxito dos sistemas de recolha e reciclagem e evitar que os utilizadores se descartem das 
pilhas misturando-as ao conjunto dos resíduos municipais.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 85
Artigo 13, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) De campanhas de informação 
destinadas ao público sobre a recolha, o 
tratamento e a reciclagem de todas as 
baterias e acumuladores usados;

Or. en
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Justificação

O nº 2, alínea b) do artigo 7º estipula que os Estados-Membros podem obrigar os outros 
operadores económicos a participarem nos sistemas de recolha. O artigo 13º dispõe que os 
Estados-Membros devem garantir que os produtores, ou terceiros em seu nome, financiem 
quaisquer custos líquidos resultantes da recolha, do tratamento e da reciclagem.

Deste modo, os distribuidores, ao serem convidados pelos Estados-Membros a participarem 
nos sistemas de recolha, poderiam solicitar compensações financeiras pelos custos limitados 
em que incorrem para efectuar a recolha das pilhas usadas. Isto poderia comprometer os 
sistemas de recolha existentes na Bélgica e noutros Estados-Membros.

Em contrapartida, é importante que os custos da recolha sejam suportados pelas pessoas que 
vendem baterias (produtores e distribuidores), a fim de evitar que esses custos tenham de ser 
financiados pelas autoridades públicas locais ou por outras autoridades públicas.

É necessário que haja campanhas de informação destinadas ao público a fim de assegurar o 
êxito dos sistemas de recolha e reciclagem e evitar que os utilizadores se descartem das 
pilhas misturando-as ao conjunto dos resíduos municipais.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 86
Artigo 13, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para verificar se todos 
os produtores de pilhas portáteis, ou 
terceiros em seu nome, cumpriram as 
obrigações que lhes incumbem na 
proporção dos produtos que comercializem.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 87
Artigo 13, nº 2 ter (novo)

2 ter. Os Estados-Membros deverão 
autorizar os produtores a mostrar os custos 
incorridos para a recolha o tratamento e a 
reciclagem. Os produtores que utilizarem 
essa prerrogativa deverão garantir que os 
custos mencionados não excedem os custos 
reais suportados.
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Or. en 

Justificação

É importante que os produtores sejam autorizados a recuperar pelo menos uma parte dos 
custos da gestão dos resíduos, já que não são os únicos operadores que obtêm lucros com a 
venda de pilhas. Isto poderia ser feito por meio de um sistema transparente de facturação 
separada.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 88
Artigo 13, nº 3

3. Os custos da recolha, do tratamento e da
reciclagem não são revelados separadamente 
aos utilizadores finais aquando da venda de 
pilhas e acumuladores portáteis novos.

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores sejam autorizados a 
recuperar os custos incorridos para a
recolha, tratamento e reciclagem, mas esses 
custos não devem ser revelados 
separadamente aquando da venda de pilhas e 
acumuladores portáteis novos aos 
utilizadores finais.

Or. en

Justificação

Um mecanismo de financiamento efectivo e transparente que permita uma realização 
saudável, eficaz quanto aos custos e financeiramente equitativa dos objectivos da directiva 
deveria ser incluído na nova directiva relativa às pilhas. Caso contrário, não seria possível 
evitar: 1) uma falta de eficácia no que respeita à devolução das pilhas, o que pesaria mais 
fortemente sobre o ambiente, já que se encontraria uma quantidade maior de pilhas nos 
depósitos de resíduos; 2) um maior impacto ambiental devido à ineficácia das infra-
estruturas de recolha de pilhas (consumo de energia e emissões provenientes do transporte 
de pilhas, bem como a falta de economias de escala, por exemplo) Por isso, o EPBA propõe 
que os produtores sejam autorizados a recuperar os custos incorridos ao longo da cadeia de 
distribuição.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 89
Artigo 13, nº 3

3. Os custos da recolha, do tratamento e da
reciclagem não são revelados separadamente 

3. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores sejam autorizados a 
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aos utilizadores finais aquando da venda de 
pilhas e acumuladores portáteis novos.

recuperar os custos incorridos para a
recolha, tratamento e reciclagem, mas esses 
custos não devem ser revelados 
separadamente aquando da venda de pilhas e 
acumuladores portáteis novos aos 
utilizadores finais.

Or. en

Justificação

Um mecanismo de financiamento efectivo e transparente que permita uma realização 
saudável, eficaz quanto aos custos e financeiramente equitativa dos objectivos da directiva 
deveria ser incluído na nova directiva relativa às pilhas. Caso contrário, não seria possível 
evitar: 1) uma falta de eficácia no que respeita à devolução das pilhas, o que pesaria mais 
fortemente sobre o ambiente, já que se encontraria uma quantidade maior de pilhas nos 
depósitos de resíduos; 2) um maior impacto ambiental devido à ineficácia das infra-
estruturas de recolha de pilhas (consumo de energia e emissões provenientes do transporte 
de pilhas, bem como a falta de economias de escala, por exemplo) Por isso, o EPBA propõe 
que os produtores sejam autorizados a recuperar os custos incorridos ao longo da cadeia de 
distribuição.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Alteração 90
Artigo 14

Os Estados-Membros devem garantir que 
todos os produtores estejam registados.

Os Estados-Membros devem garantir que 
todos os produtores estejam registados.
Os produtores de pilhas e acumuladores 
portáteis notificarão o método, individual 
ou colectivo, utilizado para cumprir as suas 
obrigações de recolha, tratamento, 
reciclagem e eliminação das pilhas e dos 
acumuladores usados depositados nas 
instalações de recolha criadas em 
conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 7º.
Os Estados-Membros deverão adoptar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todos os produtores de pilhas portáteis, ou 
terceiros em seu nome, cumpram as 
obrigações que lhes incumbem na 
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proporção dos produtos que comercializem.

Or. en

Justificação

É importante para o êxito da directiva que todos os produtores devam ser registados.

Alteração apresentada por Chris Davies, Holger Krahmer e Vittorio Prodi 

Alteração 91
Artigo 13, nº 1, introdução

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores, ou terceiros em seu nome, 
financiem quaisquer custos líquidos 
resultantes:

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
os produtores, terceiros em seu nome ou 
quaisquer terceiros independentes 
implicados na recolha, tratamento e 
reciclagem de baterias usadas financiem 
quaisquer custos líquidos resultantes:

Or. en

Justificação

A proposta de directiva permitiria a recolha, por terceiros independentes, de baterias 
industriais e de baterias para veículos automóveis, sem, todavia, estender este princípio às 
responsabilidades de financiamento.
Esta alteração visa prevenir uma situação na qual certos produtores se veriam forçados a 
pagar taxas exorbitantes pela recolha de baterias ou acumuladores usados por um terceiro 
que não tinham escolhido nem solicitado.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 92
Artigo 17, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os distribuidores de baterias 
ou acumuladores informem os utilizadores 
finais a respeito da possibilidade da 
aceitação da devolução das pilhas e 
acumuladores portáteis usados nos seus 
pontos de venda.

Or. en
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Justificação

Ver alteração relativa ao nº 1 do artigo 7º.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt, em nome do Grupo GUE/NGL

Alteração 93
Artigo 20, nº 3

3. Se necessário, o relatório será 
acompanhado de propostas de alteração das 
disposições em causa da presente directiva.

3. O relatório deverá incluir propostas de 
alteração da presente directiva tendo em 
vista a introdução da proibição de 
utilização de cádmio nas pilhas e 
acumuladores.

Or. en

Justificação

Ao proceder à revisão da presente directiva, a Comissão deveria ter em vista propor uma 
proibição quanto à utilização do cádmio.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Anja Weisgerber, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 94
Artigo 23, nº 1

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até ...*.

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar, até ...*.

Or. en

Justificação

A data de transposição nos Estados-Membros deveria ser fixada e não deixada em aberto, a 
fim de assegurar a harmonização da aplicação da presente directiva nos 25 Estados-
Membros.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi e Holger Krahmer

Alteração 95
Anexo II bis (novo)

ANEXO II bis
LISTA DAS CATEGORIAS DE 
APARELHOS EXCLUÍDAS DO ÂMBITO 
DE APLLICAÇÃO DO ARTIGO 5º
1. Aparelhos cujas baterias sejam soldadas 
ou de outra forma ligadas 
permanentemente a terminais a fim de 
assegurar a continuidade de fornecimento 
de energia para utilização industrial e 
preservar a memória e as funções de dados 
de tecnologia informática e de equipamento 
de escritório, quando a utilização das 
baterias e acumuladores referidos no 
Anexo I seja tecnicamente necessária.
2. Células de referência que façam parte de 
equipamento científico e profissional e 
baterias e acumuladores incorporados em 
aparelhos médicos destinados a manter 
funções vitais e em estimuladores 
cardíacos, quando o seu funcionamento 
ininterrupto seja imprescindível e as 
baterias e acumuladores apenas possam ser 
retiradas por pessoal qualificado.
3. Aparelhos portáteis relativamente aos 
quais a substituição das pilhas por pessoas 
não qualificadas poderia representar um 
risco para a segurança do utilizador ou 
afectar o funcionamento do aparelho, e 
equipamento profissional destinado a uma 
utilização em meios altamente sensíveis, 
como, por exemplo, na presença de 
substâncias voláteis.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz o conceito segundo o qual deveria ser facilitada a possibilidade de 
remoção.

As disposições estão em consonância com o artigo 4º da directiva REEE e desenvolvem o 
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artigo 5º da Directiva 91/157 relativa às pilhas.

É reintroduzida a alteração 92, apresentada em primeira leitura, relativa ao nº 1 bis (novo) 
do artigo 5º.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, em nome do Grupo PPE-DE

Alteração 96
Anexo III, Parte B, ponto 3, introdução

3. Os processos de reciclagem deverão 
atingir os seguintes objectivos mínimos de 
reciclagem:

Os Estados-Membros assegurarão que os 
processos de reciclagem atinjam os 
seguintes objectivos mínimos de reciclagem:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser considerados como sendo responsáveis pela garantia da 
realização dos objectivos.


