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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Pergunta para o período de perguntas em Comissão 1/6/2006
apresentada nos termos do artigo 187º do Regimento
por Karl-Heinz Florenz

Assunto: Transposição da Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos e da Directiva 2002/95/CE relativa à restrição do uso 
de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e 
electrónicos

Os Estados-Membros já transpuseram integralmente as directivas 2002/96/CE e 2002/95/CE? 
Caso tal não tenha acontecido, quais os Estados-Membros que o não fizeram e que razões 
invocam para esse facto?

Que problemas surgiram com a transposição das duas directivas? Que opções existem para 
ultrapassar esses problemas? Qual dessas opções prefere a Comissão?

Nos termos do artigo 12º da Directiva 2002/96/CE, os Estados-Membros elaborarão um 
registo de produtores. Os produtores e importadores implicados vêem-se aparentemente 
confrontados com diversos procedimentos de registo nos Estados-Membros, nalguns casos até 
a nível regional, que se traduz numa burocracia pesada e em custos elevados para essas 
empresas. Por que razão não foi instituído um procedimento de registo uniforme nem uma 
coordenação eficiente? Que opções existem para ultrapassar estes problemas? Qual dessas 
opções prefere a Comissão?

Na edição de Maio de 2005 das “Perguntas mais frequentes”, a Comissão explica o 
significado da expressão “colocados no mercado/”put on the market" constante no nº 1 do 
artigo 4º da Directiva 2002/95/CE. Tem a Comissão conhecimento de Estados-Membros que 
pretendam não aplicar essas condições a nível nacional? A Comissão foi informada por esses 
Estados-Membros acerca das disposições que os mesmos pretendem adoptar e das razões por 
que o fazem? Em caso afirmativo, tenciona a Comissão aprovar ou rejeitar as disposições 
nacionais em causa, em conformidade com o artigo 95º? Que outras opções existem para 
ultrapassar estes problemas? Qual dessas opções prefere a Comissão?   


