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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho  relativa a pilhas e acumuladores e respectivos 
resíduos e que revoga a Directiva 91/157/CEE
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2003)0723)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175.º e o n.º 1 do artigo 95.º 
relativamente aos artigos 4.º, 5.º e 18.º da 
presente Directiva,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175.º ,

Justificação

O objectivo principal da Directiva consiste em minimizar os efeitos negativos para o meio 
ambiente das pilhas usadas; por conseguinte, a base jurídica da mesma deveria centrar-se de 
forma exclusiva no âmbito do meio ambiente. Tal está também em consonância com as 
conclusões (não vinculativas) do Advogado Geral no processo C-178/03 apresentado em 26 

  
1 JO C 104 E de 30.4.2004, p. 355.
2 Ainda não publicada em JO.



PE 362.634v01-00 6/29 PR\579597PT.doc

PT

de Maio de 2005 (Comissão contra Parlamento e Conselho sobre a base jurídica do 
regulamento PIC), em que se afirma, por um lado, que a cumulação de diferentes bases 
jurídicas não é possível quando exista incompatibilidade entre os processos previstos para 
cada uma delas e, por outro, que, se um acto legislativo apresentar aspectos tanto ambientais 
como relativos ao mercado interno, o acto deve fundar-se na base jurídica que for exigida 
pela finalidade ou componente principal ou preponderante.

Alteração 2
Considerando 1

(1) É conveniente harmonizar as medidas 
nacionais relativas às pilhas e 
acumuladores e respectivos resíduos. O 
principal objectivo da presente directiva 
consiste em reduzir ao mínimo o impacto 
negativo das pilhas e acumuladores e 
respectivos resíduos no ambiente, 
contribuindo assim para a protecção, a 
preservação e a melhoria da sua qualidade. 
A base jurídica é por conseguinte o n.º 1 do 
artigo 175.º do Tratado. Contudo, é 
também adequado tomar medidas a nível 
comunitário com base no n.º 1 do 
artigo 95.º do Tratado para harmonizar os 
requisitos relativos ao teor em metais 
pesados e à rotulagem de pilhas e 
acumuladores e assim garantir o bom 
funcionamento do mercado interno e 
evitar distorções da concorrência na 
Comunidade.

(1) É conveniente harmonizar as medidas 
nacionais relativas às pilhas e 
acumuladores e respectivos resíduos. O 
principal objectivo da presente directiva 
consiste em reduzir ao mínimo o impacto 
negativo das pilhas e acumuladores e 
respectivos resíduos no ambiente, 
contribuindo assim para a protecção, a 
preservação e a melhoria da sua qualidade. 
A base jurídica é por conseguinte o n.º 1 do 
artigo 175.º do Tratado. 

Justificação

O objectivo principal da Directiva consiste em minimizar os efeitos negativos para o meio 
ambiente das pilhas usadas; por conseguinte, a base jurídica da mesma deveria centrar-se de 
forma exclusiva no âmbito do meio ambiente. Tal está também em consonância com as 
conclusões (não vinculativas) do Advogado Geral no processo C-178/03 apresentado em 26 
de Maio de 2005 (Comissão contra Parlamento e Conselho sobre a base jurídica do 
regulamento PIC), em que se afirma, por um lado, que a cumulação de diferentes bases 
jurídicas não é possível quando exista incompatibilidade entre os processos previstos para 
cada uma delas e, por outro, que, se um acto legislativo apresentar aspectos tanto ambientais 
como relativos ao mercado interno, o acto deve fundar-se na base jurídica que for exigida 
pela finalidade ou componente principal ou preponderante.

Alteração 3
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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 
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.

Suprimido
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Justificação

É inútil enumerar exemplos de aplicações de baterias para as classificar como baterias 
industriais; esse aspecto deve ser clarificado na definição de baterias industriais, e não num 
considerando. Além disso, muitos dos exemplos enumerados não estão cobertos pela 
definição que figura no artigo 3º. Este considerando produz confusão e, portanto, deveria ser 
suprimido.

Alteração 4
Considerando 9

(9) Os exemplos de pilhas e acumuladores 
portáteis, que são pilhas e acumuladores 
fechados hermeticamente que podem ser 
transportados à mão sem dificuldade por 
uma pessoa normal e que não são baterias 
e acumuladores para veículos automóveis, 
nem destinados a fins industriais,. 
incluem as pilhas de célula única (como, 
por exemplo, as pilhas AA e AAA) e as 
pilhas e acumuladores utilizados pelos 
consumidores ou por profissionais em 
telemóveis, computadores portáteis, 
ferramentas eléctricas sem fios, 
brinquedos e aparelhos domésticos como, 
por exemplo, escovas de dentes, máquinas 
de barbear e aspiradores sem fios 
(incluindo equipamento idêntico utilizado 
em escolas, lojas, restaurantes, 
aeroportos, escritórios ou hospitais) e 
quaisquer pilhas que os consumidores 
utilizem em aparelhos domésticos 
normais.

Suprimido

Justificação

É inútil enumerar exemplos de aplicações de baterias para as classificar como baterias 
industriais; esse aspecto deve ser clarificado na definição de baterias industriais, e não num 
considerando. Além disso, muitos dos exemplos enumerados não estão cobertos pela 
definição que figura no artigo 3º. Este considerando produz confusão e, portanto, deveria ser 
suprimido.

Alteração 5
Considerando 10
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(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 Comissão deverá 
designadamente efectuar uma reapreciação 
das isenções da proibição de mercúrio e
cádmio previstas para as pilhas e 
acumuladores, a fim de restringir em 
maior grau a lista de isenções deste 
Anexo, se a utilização de mercúrio e/ou
cádmio nessas aplicações se tornar 
evitável, devido à existência de 
alternativas no mercado.

Justificação

Reintroduz uma parte da alteração 23 da primeira leitura do PE. 

As isenções da proibição de mercúrio e cádmio deveriam deixar de existir quando se 
disponha de alternativas.

Não é útil enumerar exemplos de ferramentas eléctricas sem fios para as definir; tal deve ser 
clarificado na definição que figura no artigo 3º da presente Directiva, e não num 
considerando.

Alteração 6
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 
acumuladores recolhidos, deduzidos os 
lucros resultantes da venda dos materiais 

(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 
acumuladores recolhidos, deduzidos os 
lucros resultantes da venda dos materiais 
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valorizados. No entanto, em certas 
circunstâncias, poderá justificar-se a 
aplicação de regras mínimas aos 
pequenos produtores.

valorizados. 

Justificação

A possibilidade de aplicar regras mínimas aos pequenos produtores criará uma lacuna que 
pode ser aproveitada pelos oportunistas e comprometerá a credibilidade dos sistemas 
nacionais. Todos os agentes da cadeia devem assumir a sua parte de responsabilidade.

Alteração 7
Considerando 18 bis (novo)

(18 bis) Os consumidores deverão ser 
igualmente informados sobre a 
capacidade das pilhas que adquirem, a 
fim de poderem efectuar a sua escolha 
com conhecimento de causa.

Justificação

Reintroduz a alteração 5 da primeira leitura do PE, aceite pela Comissão Europeia (COM 
(2005)0378).

O preço das pilhas não recarregáveis varia consideravelmente, o que se deve, em parte, às 
diferenças a nível da capacidade. É efectuado todo o tipo de alegações sobre o desempenho 
das pilhas não recarregáveis. Embora já sejam fornecidas informações sobre a capacidade 
das pilhas recarregáveis, tal não acontece em relação às pilhas não recarregáveis. Para 
garantir uma informação clara e transparente, os consumidores devem ser informados sobre 
a capacidade de todas as pilhas.

Alteração 8
Artigo 1

Objecto Objectivo
A presente directiva estabelece: O objectivo da presente directiva consiste, 

em primeiro lugar, em impedir a 
utilização de metais pesados nas pilhas e 
acumuladores e, adicionalmente, na 
recolha, tratamento e reciclagem de todas 
as pilhas e  de todos os acumuladores 
usados, de modo a evitar a eliminação de 
pilhas que contenham substâncias 
perigosas e reciclar as substâncias úteis 
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nas mesmas contidas. Visa igualmente 
melhorar o desempenho ambiental de 
pilhas e acumuladores, bem como das 
actividades de todos os operadores 
envolvidos no ciclo de vida de 
equipamento eléctrico e electrónico, 
como, por exemplo, os produtores, os 
distribuidores e os consumidores, e, em 
particular, os operadores directamente 
envolvidos no tratamento dos resíduos de 
pilhas e acumuladores.

1) Regras relativas à comercialização de
pilhas e acumuladores

2) Regras específicas para a recolha, o 
tratamento, a reciclagem e a eliminação 
dos resíduos de pilhas e de acumuladores, 
a fim de completar a legislação 
comunitária aplicável em matéria de 
resíduos.

Justificação

Reintroduz as alterações 7 e 8 da primeira leitura do PE.

O principal objectivo da Directiva consiste na prevenção do uso de metais pesados nas 
baterias e acumuladores. O cádmio, o mercúrio e o chumbo têm efeitos importantes na 
qualidade do meio ambiente. Como segunda prioridade, a Directiva fomentará e 
harmonizará a recolha e reciclagem de baterias e acumuladores.

Alteração 9
Artigo 3, nº 3

3) "Pilha ou acumulador portátil", uma 
pilha ou acumulador que:

3) "Pilha ou acumulador portátil", uma 
pilha, pilha-botão, bateria ou acumulador 
que:

a) Seja fechado hermeticamente, a) Seja fechado hermeticamente,

b) Possa ser transportado à mão, b) Tenha um peso inferior a 1 
quilograma,

c) Não seja uma bateria ou acumulador 
industrial, nem uma bateria ou 
acumulador para veículos automóveis;

c) Seja utilizado ou possa ser utilizado nas 
aplicações enumeradas nos anexos IA e 
IB da Directiva 20002/96/CE ou noutras 
aplicações quer pelos consumidores quer 
por utilizadores profissionais;
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Justificação

É oportuno referir explicitamente as baterias e as pilhas-botão na definição de baterias ou 
acumuladores portáteis, para garantir que serão cobertas pelos requisitos em matéria de 
recolha e tratamento. A presente definição é mais clara se remeter para a actual Directiva 
relativos a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, em vez de mencionar alguns 
exemplos. A fim de evitar confusões, deveria figurar o peso que se usa normalmente como 
critério para distinguir as pilhas portáteis de outros tipos de pilhas.

Alteração 10
Artigo 3, nº  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 industriais", 
uma bateria ou acumulador exclusivamente
utilizados ou susceptíveis de ser utilizados
para fins industriais, por exemplo como
alimentação de emergência ou unidade
motriz, que não é uma "pilha ou 
acumulador portátil" na acepção do
ponto 3);

Justificação

Reintroduz a alteração 85 do PE em primeira leitura.

Para evitar lacunas entre as definições, ou sobreposição das mesmas, deve ficar explícito que 
uma bateria industrial não é uma bateria portátil.

Alteração 11
Artigo 3, nº  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;

Justificação

Reintroduz a alteração 18 da primeira leitura do PE.

Esta definição deveria ser coerente com a definição de reciclagem que figura na alínea e) do 
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artigo 3º da Directiva relativa a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).

Alteração 12
Artigo 3, nº  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;

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.

Justificação

Reintroduz a alteração 20 da primeira leitura do PE.

A definição de "produtor" tem consequências em matéria de responsabilidade. Nos termos do 
ponto i) do artigo 3º da Directiva REEE, o produtor de equipamentos eléctricos e 
electrónicos é responsável pelas pilhas incorporadas nos seus produtos. O produtor de 
pilhas, quando identificável, é responsável a partir do momento em que as pilhas são 
retiradas dos equipamentos. Em conformidade com o Anexo II, ponto 1, terceiro travessão, as 
pilhas devem ser retiradas dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos sob a 
responsabilidade do produtor dos equipamentos em causa. Convém evitar que os produtores 
de  equipamentos eléctricos e electrónicos e os produtores de pilhas sejam simultaneamente 
responsáveis pelas pilhas, o que criaria problemas na prática.
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Alteração 13
Artigo 3, nº 16 bis (novo)

16 bis) 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 aos 
utilizadores finais nesse Estado¬ 
Membro, em massa, nesse ano civil e nos 
dois anos civis anteriores;

Justificação

A "taxa de recolha" deve ser definida no presente artigo e não no artigo relativo aos 
objectivos de recolha, pelo que o texto pertinente é transferido para o presente artigo.

Alteração 14
Artigo 3, nº  16 ter (novo)

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

Justificação

Deveria definir-se em que consiste um "ciclo fechado" para clarificar a alteração ao anexo 
IIIB no que respeita aos processos de reciclagem.

Alteração 15
Artigo 4, nº 1, alínea b)

b) Pilhas ou acumuladores portáteis,
incluindo os incorporados em aparelhos, 
com um teor ponderal de cádmio superior 
a 0,002%.

b) Todas as pilhas ou acumuladores, 
incluindo os incorporados em aparelhos, 
com um teor ponderal de cádmio superior 
a 0,002%.
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Justificação

Reintroduz partes da alteração 23 da primeira leitura do PE.

O cádmio e o chumbo estão a ser retirados de produtos existentes (sucata de veículos, REEE, 
PVC, plásticos, etc.). O uso destas substâncias prejudiciais deveria ser restringido também 
nas baterias. Além disso, existe uma clara tendência para substituir as pilhas NiCd por pilhas 
de metal híbrido de níquel e lítio-ião. Mesmo os produtores de baterias NiCd promovem as 
baterias NiMH e as lítio-ião em substituição das baterias NiCd, inclusive para aplicações 
médicas, iluminação de emergência e ferramentas eléctricas sem fios. A proibição das 
baterias NiCd portáteis é justificada; pois esta proibição evitará os efeitos nocivos e 
contaminantes do cádmio.

Alteração 16
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%.

Justificação

Reintroduz partes das alterações 23 e 82 da primeira leitura do PE.

O cádmio e o chumbo estão a ser retirados de produtos existentes (sucata de veículos, REEE, 
PVC, plásticos, etc.). O uso destas substâncias prejudiciais deveria ser restringido também 
nas baterias. A proibição relativa ao chumbo não se aplica às pilhas automóveis e industriais 
porque no quadro dos sistemas actuais é possível recolher praticamente 100 % dessas pilhas.

Alteração 17
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 
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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.

Justificação

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 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 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 18
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 ...*, eventualmente 
acompanhado das propostas pertinentes, 
com vista à proibição do cádmio em pilhas 
e acumuladores.

4. Com base numa proposta da Comissão, 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
devem rever a excepção referida na 
alínea c) do n.º 3 em função do progresso 
técnico, a fim de restringir em maior grau 
a lista de isenções deste Anexo, se a 
utilização de mercúrio, cádmio ou 
chumbo nessas aplicações se tornar 
evitável, devido à existência de 
alternativas no mercado.

Justificação

Reintroduz parte da alteração 23 da primeira leitura do PE. 

Sempre que possível deverá restringir-se em maior medida o uso de mercúrio, cádmio e 
chumbo para prevenir os efeitos prejudiciais e contaminantes destas substâncias perigosas.

Alteração 19
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Melhoria do desempenho ambiental

Os Estados-Membros promoverão a 
investigação e incitarão os produtores a 
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melhorar o desempenho ambiental global 
das pilhas e acumuladores ao longo do 
seu ciclo de vida, e o desenvolvimento 
bem como a comercialização de pilhas e 
acumuladores contendo quantidades 
inferiores de substâncias perigosas ou 
substâncias menos poluentes que 
permitam, em particular, substituir o 
mercúrio, o cádmio e o chumbo.
Os Estados-Membros promoverão a 
investigação e o desenvolvimento nestes 
domínios para apoiar a realização dos 
objectivos fixados.

Justificação

Reintroduz a alteração 24 da primeira leitura do PE para alcançar o objectivo de melhor 
desempenho ambiental das pilhas.

Alteração 20
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 tomar as 
medidas necessárias para maximizar a 
recolha selectiva de resíduos de pilhas e 
acumuladores e para evitar a eliminação 
final de pilhas e acumuladores a fim de 
conseguir a máxima reciclagem de todas 
as pilhas e acumuladores usados, cuja 
utilização não seja proibida pelo artigo 4º 
da presente directiva.

Justificação

Reintroduz a alteração 27 da primeira leitura do PE.

A reciclagem de resíduos de baterias deveria aplicar-se unicamente às pilhas e acumuladores 
cujo uso e comercialização são permitidas. O cádmio, o mercúrio e o chumbo provenientes 
de pilhas que serão proibidas por esta directiva devem ser objecto de eliminação final.

Alteração 21
Artigo 7, nº 1, alínea a)

a) Devem permitir aos utilizadores finais 
descartarem-se de pilhas ou acumuladores 

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

portáteis num ponto de recolha acessível 
nas suas imediações, tendo em conta a 
densidade populacional;

a bis) os utilizadores finais entreguem as 
suas pilhas e os seus acumuladores 
usados nas instalações de recolha 
referidas na alínea a);

Justificação

Reintroduz as alterações 28 e 29 da primeira leitura do PE.

A recolha começa com a entrega das pilhas e acumuladores pelos utilizadores finais.

Alteração 22
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.

Justificação

Reintroduz a alteração 47 da primeira leitura do PE, aceite pela Comissão Europeia (COM 
(2005)0378).

Para alcançar uma taxa de recolha tão elevada quanto possível, os consumidores devem ser 
obrigados a devolver as suas baterias industriais e para automóveis usadas. Para o efeito, 
convém realizar campanhas de informação e coordenar esta acção com as medidas tomadas 
pelas autoridades locais em relação às descargas ilegais, a fim de alcançar taxas de recolha 
elevadas. Este requisito completa a obrigação de aceitação imposta aos produtores.

Alteração 23
Artigo 9, nº 1

1. Para efeitos do presente artigo, 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 

1. Os Estados-Membros devem calcular a 
taxa de recolha, como definida no artigo
3º, ponto 16 bis, pela primeira vez, em 
relação ao quarto ano civil completo 
subsequente à data de entrada em vigor da 
presente Directiva.
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pilhas e acumuladores portáteis aos 
utilizadores finais nesse Estado-Membro, 
em massa, nesse ano civil e nos dois anos 
civis anteriores. Os Estados-Membros 
devem calcular a taxa de recolha, pela 
primeira vez, em relação ao sexto ano civil 
completo subsequente à data de entrada em 
vigor da presente Directiva.

Justificação

Reintroduz a alteração 34 da primeira leitura do PE. 

Não deveria definir-se o índice de recolha neste artigo, pelo que se deveria transferir a 
definição desse conceito para o artigo 3º.

Alteração 24
Artigo 9, nº 2, alíneas a) e b)

a) 25%, até ...*; a) 50%, até ...*;
b) 45%, até ...**. b) 60%, até ...**.

----------- ------------
* Seis anos após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

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

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

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

Justificação

Reintroduz a alteração 34 da primeira leitura do PE. Devem ser estabelecidos objectivos 
mais ambiciosos de recolha para aumentar as possibilidades de reciclagem e recuperação 
dos metais contidos nas pilhas e evitar a sua dispersão no meio ambiente.

Alteração 25
Artigo 9, nº 4

4. Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º: 4.Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º Deve 
ser criada uma metodologia comum para o 
cálculo das vendas anuais de pilhas e 
acumuladores portáteis aos utilizadores 
finais até ...*.

a) Podem-se estabelecer disposições 
transitórias para resolver dificuldades de 
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um Estado-Membro em cumprir os 
requisitos do n.º 2 resultantes de 
circunstâncias nacionais específicas;
b) Deve ser criada uma metodologia 
comum para o cálculo das vendas anuais de 
pilhas e acumuladores portáteis aos 
utilizadores finais até ...*.
------------------ --------------------

*Um ano após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

* Um ano após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Justificação

Reintroduz a alteração 34 da primeira leitura do PE. Deveriam suprimir-se as excepções 
injustificadas propostas pelo Conselho. Os Estados-Membros não podem continuar a 
recorrer ao argumento relativo às circunstâncias nacionais específicas dado que foi 
estabelecido um objectivo expresso em percentagens e não em peso.

Alteração 26
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.

Justificação

Reintroduz a alteração 34 da primeira leitura do PE. Deveriam melhorar-se os objectivos de 
recolha para evitar em maior medida a dispersão não controlada de pilhas no meio 
ambiente.

Alteração 27
Artigo 9, nº 1

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que até ...*:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que até ...*:

a) Os produtores ou terceiros criem 
sistemas que utilizem as melhores técnicas 
disponíveis para o tratamento e a 

a) Os produtores ou terceiros criem 
sistemas que utilizem as melhores técnicas 
disponíveis, do ponto de vista da protecção
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reciclagem dos resíduos de pilhas e de 
acumuladores;

da saúde e do ambiente, para o tratamento 
e a reciclagem dos resíduos de pilhas e de 
acumuladores;

b) Todas as pilhas e acumuladores 
identificáveis recolhidos nos termos do 
artigo 7.º sejam sujeitos a tratamento e 
reciclagem através desses sistemas.

b) Todas as pilhas e acumuladores 
identificáveis recolhidos nos termos do 
artigo 7.º sejam sujeitos a tratamento e 
reciclagem através de sistemas que sejam 
conformes, pelo menos, com a legislação
comunitária, nomeadamente no que 
respeita à saúde, à segurança e à gestão
de resíduos..

Todavia, os Estados-Membros podem, nos 
termos do Tratado, depositar as pilhas e 
acumuladores portáteis recolhidos que 
contenham cádmio, mercúrio ou chumbo 
em aterros sanitários ou armazená-los 
subterraneamente enquanto parte de uma 
estratégia para a eliminação progressiva 
dos metais pesados, ou quando não exista 
um mercado final viável. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão das medidas previstas, nos 
termos da Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas.

Todavia, os Estados-Membros podem, nos 
termos do Tratado, depositar as pilhas e 
acumuladores portáteis recolhidos que 
contenham cádmio, mercúrio ou chumbo 
em aterros sanitários ou armazená-los 
subterraneamente enquanto parte de uma 
estratégia para a eliminação progressiva 
dos metais pesados, ou quando não exista 
um mercado final viável. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão das medidas previstas, nos 
termos da Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas.

----------------- ------------------------

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

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

Justificação

Reintroduz a alteração 120 da primeira leitura do PE.

É fundamental que se mantenham distinguíveis e separados os requisitos das operações de 
tratamento e reciclagem. Dado que são muitas as tecnologias acreditadas para operações de 
tratamento, será difícil facultar uma definição jurídica de melhores técnicas disponíveis neste 
caso. Portanto, recomenda-se que a norma mínima para as operações de tratamento seja 
conforme com a legislação comunitária sobre segurança, saúde e gestão de resíduos.

Alteração 28
Artigo 10 bis  (novo)
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Artigo 10º bis
Novas tecnologias de reciclagem

1. Os Estados-Membros promoverão o 
desenvolvimento de novas tecnologias de 
reciclagem e tratamento e a investigação 
de métodos de reciclagem respeitadores do 
ambiente e económicos para todos os tipos 
de pilhas e acumuladores.
2. Os Estados-Membros promoverão junto 
das instalações de tratamento a 
introdução de sistemas de gestão 
ambiental certificados, em conformidade 
com o Regulamento (CE) nº 761/2001, 
que permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS).

Justificação

Reintroduz o texto do artigo 17ª da proposta original da Comissão. 

Alteração 29
Artigo 11

Os Estados-Membros devem proibir a 
eliminação em aterros ou por incineração 
dos resíduos industriais e das baterias e 
acumuladores de veículos automóveis. No 
entanto, os resíduos de quaisquer pilhas e 
acumuladores que tenham sido sujeitos a 
tratamento e a reciclagem nos termos do 
n.º 1 do artigo 10.º poderão ser eliminados 
em aterros ou por incineração.

Os Estados-Membros devem proibir a 
eliminação em aterros ou por incineração 
dos resíduos industriais e das baterias e
acumuladores de veículos automóveis.

Justificação

Reintroduz o texto do artigo 11º da proposta original da Comissão.

Alteração 30
Artigo 13, nº 1, parte introdutória

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

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

------------
* Dois anos após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Justificação

Reintroduz a alteração 44 da primeira leitura do PE.

Redacção em consonância com a da Directiva REEE. É necessário fixar uma data precisa 
para o início da responsabilidade individual dos produtores, que deverá igualmente aplicar-
se à recolha de pilhas portáteis usadas.

Alteração 31
Artigo 13, nº 2 bis (novo)

2 bis. Serão os produtores a suportar os 
custos de recolha, tratamento, reciclagem 
e eliminação ambientalmente segura das 
pilhas e acumuladores usados colocados 
no mercado antes da entrada em vigor da 
presente directiva (resíduos históricos).

Justificação

Reintroduz a alteração 49 da primeira leitura do PE.

Deve ficar claro que os produtores são também responsáveis pelos custos da recolha, 
tratamento, reciclagem e eliminação em condições de segurança ambiental dos resíduos 
históricos, ideia que já estava contemplada na proposta original da Comissão (nº 1 do artigo 
23º do texto da Comissão COM(2003)0723).

Alteração 32
Artigo 15

Pequenos produtores Suprimido
As eventuais regras mínimas para a 
execução do n.º 1 do artigo 13.º e do 
artigo 14.º são estabelecidas nos termos 
do n.º 2 do artigo 21.º, até ...*.
----------------------
* 42 meses após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.



PE 362.634v01-00 24/29 PR\579597PT.doc

PT

Justificação

A possibilidade de aplicar regras mínimas aos pequenos produtores criará uma lacuna que 
pode ser aproveitada pelos oportunistas e comprometerá a credibilidade dos sistemas 
nacionais. Todos os agentes da cadeia devem assumir a sua parte de responsabilidade. É pois 
conveniente suprimir este aditamento do Conselho.

Alteração 33
Artigo 18, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros garantirão que a 
capacidade da totalidade de pilhas, 
acumuladores e baterias seja indicada nos 
mesmos de forma visível, legível e 
indelével.

Justificação

Reintroduz a alteração 58 da primeira leitura do PE, aceite pela Comissão Europeia 
(COM(2005)0378).

O preço das pilhas não recarregáveis varia consideravelmente, o que se deve, em parte, às 
diferenças a nível da capacidade. É efectuado todo o tipo de alegações sobre o desempenho 
das pilhas não recarregáveis. Embora já sejam fornecidas informações sobre a capacidade 
das pilhas recarregáveis, tal não acontece em relação às pilhas não recarregáveis. Para 
garantir uma informação clara e transparente, os consumidores devem ser informados sobre 
a capacidade de todas as pilhas.

Alteração 34
Anexo III, Parte B, ponto 3

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

33 Os processos de reciclagem deverão 
atingir os seguintes objectivos mínimos de 
reciclagem:

a) reciclagem de 65%, em massa, das 
pilhas e acumuladores de chumbo-ácido, 
incluindo a reciclagem do mais elevado 
teor possível de chumbo que seja 
tecnicamente viável, evitando 
simultaneamente custos excessivos;

a) reciclagem de 65%, em massa, das 
pilhas e acumuladores de chumbo-ácido, e 
a instauração de um sistema de ciclo 
fechado para todo o chumbo aí contido;

b) reciclagem de 75%, em massa, das 
pilhas e acumuladores de níquel-cádmio, 
incluindo a reciclagem do mais elevado 
teor possível de cádmio que seja 
tecnicamente viável, evitando 

b) reciclagem de 75%, em massa, das 
pilhas e acumuladores de níquel-cádmio, 
incluindo a reciclagem do mais elevado 
teor possível de cádmio e a instauração de 
um sistema de ciclo fechado para todo o 
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simultaneamente custos excessivos; e cádmio aí contido; e
c) reciclagem de 50%, em massa, de outros 
resíduos de pilhas e de acumuladores.

c) reciclagem de 55%, em massa, de outros 
resíduos de pilhas e de acumuladores.

Os níveis mínimos de reciclagem 
propostos serão avaliados a intervalos 
regulares e adaptados em função das 
melhores técnicas disponíveis e do 
progresso científico e técnico, segundo o 
procedimento previsto no artigo 21º.

Justificação

Reintroduz a alteração 43 do PE em primeira leitura.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução e antecedentes

O principal problema colocado pelas pilhas e acumuladores é a presença nos mesmos de 
mercúrio, chumbo e cádmio, todos metais pesados. Os efeitos prejudiciais para o meio 
ambiente e a saúde causados pelos metais pesados como o mercúrio, o cádmio e o chumbo 
são descritos claramente na proposta original da Comissão (COM(2003)0723). 

Já na sua Resolução de 25 de Janeiro de 1998, o Conselho pediu à Comissão que apresentasse 
quanto antes uma proposta sobre um programa de acção comunitário de luta contra a poluição 
do meio ambiente pelo cádmio. 

Em conformidade com o artigo 8º da Decisão nº 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 22 de Julho de 2002 que estabelece o sexto programa comunitário de acção em 
matéria de Ambiente, o objectivo da Directiva proposta é: 

● restringir a eliminação de resíduos de pilhas e acumuladores; 
● reduzir as quantidades de pilhas e acumuladores perigosos produzidos; e 
● aumentar o nível de recolha e reciclagem de resíduos de pilhas e acumuladores. 

A Comissão adoptou a sua proposta de nova Directiva sobre pilhas e acumuladores em 24 de 
Novembro de 2003. O Parlamento Europeu adoptou a sua primeira leitura em 20 de Abril de 
2004. O Conselho adoptou a sua posição comum em 18 de Julho de 2005. 

Os objectivos principais, conforme adoptados pelo Parlamento Europeu na primeira leitura, 
são os seguintes: 

1. prevenção do uso de metais pesados em pilhas e acumuladores; 
2. recolha, tratamento, reciclagem e eliminação de todas os resíduos de pilhas e 

acumuladores para evitar a eliminação de pilhas que contêm substâncias perigosas; 
3. reciclagem das substâncias úteis presentes em pilhas e acumuladores; 
4. melhoria do desempenho das pilhas e acumuladores do ponto de vista ambiental. 

Análise da posição comum 

A posição comum incorpora muitas das alterações da primeira leitura do Parlamento Europeu 
que retoma literalmente, em parte ou em espírito. No entanto não retoma uma série de 
alterações. A Comissão Europeia pode apoiar a posição comum na globalidade, sob condição 
de o nível de ambição em matéria de meio ambiente ser pelo menos equivalente ao da 
proposta da Comissão, em especial quanto aos objectivos de recolha e reciclagem. Debatem-
se seguidamente as quatro questões principais: 

1. Prevenção da utilização de metais pesados 

O principal problema colocado pelas pilhas e acumuladores é presença de mercúrio, chumbo e 
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cádmio, todos metais pesados. Por isso, em 1998 foram proibidas as pilhas que continham 
mercúrio (= mais de 5 PPM de mercúrio), estabelecendo-se uma excepção para as pilhas-
botão de aparelhos auditivos e relógios. Os efeitos prejudiciais dos metais pesados mercúrio, 
cádmio e chumbo para o meio ambiente e a saúde são descritos claramente na proposta 
original da Comissão. Entretanto, a legislação da UE neste âmbito proibiu o uso de mercúrio, 
chumbo e cádmio em componentes e materiais de veículos comercializados depois de 1 de 
Julho de 2003 e nos novos equipamentos eléctricos e electrónicos comercializados depois de 1 
de Julho de 2006. 

O Parlamento proibiu o uso de mercúrio, cádmio e chumbo em todas as baterias e aditou uma 
lista de excepções. Contudo, o Conselho proibiu unicamente o uso de mercúrio e cádmio em 
pilhas portáteis, adoptando excepções para os dispositivos de emergência e de alarme 
(incluindo a iluminação de emergência), equipamentos médicos e ferramentas eléctricas sem 
fios. Assim não foram proibidas as pilhas de níquel-cádmio (NiCd) para equipamentos 
médicos e ferramentas eléctricas sem fios e não foi adoptada medida alguma de prevenção 
para o chumbo. 

Trata-se de uma situação estranha porque o cádmio e o chumbo estão a ser removidos de 
produtos existentes (sucata de veículos, REEE, PVC, plásticos, etc.). Dado que a presente 
Directiva incorpora medidas restritivas para diferentes substâncias prejudiciais, também seria 
lógico tomar medidas similares para as substâncias perigosas contidas em pilhas. Por outro 
lado, há uma tendência clara para o uso de pilhas de níquel-hidreto metálico (NiMH) e lítio-
ião em substituição das pilhas NiCd nos equipamentos electrónicos. 

As pilhas de níquel-hidreto metálico já são utilizadas desde há 15 anos e podem desenvolver 
até três vezes a capacidade das pilhas standard de níquel-cádmio de igual tamanho. Graças à 
sua maior capacidade e às suas características em termos de densidade energética, os 
utilizadores podem esperar que transcorra mais tempo entre uma carga e a seguinte e ainda 
que o período de funcionamento seja mais longo. As pilhas NiMH podem recarregar-se 
rapidamente e não têm efeito memória. As pilhas NiMH são utilizadas, por exemplo, em 
câmaras, produtos celulares de telecomunicações móveis, agendas electrónicas, gravadores de 
vídeo portáteis, aparelhos de televisão, aparelhos estéreo e reprodutores de CD portáteis, 
aspiradores sem fios e ferramentas eléctricas sem fios. 

As pilhas de lítio-ião recarregáveis são ainda mais promissoras dadas a sua alta densidade 
energética, grande capacidade, peso reduzido e elevada potência. 

Quase todos os fabricantes de pilhas fabricam pilhas NiMH e de lítio-ião como alternativa às 
pilhas NiCd para uma ampla gama de aplicações. As pilhas NiMH e de lítio-ião são 
promovidas em muitos sítios Internet de fabricantes de pilhas, inclusive para aplicações 
médicas, iluminação de emergência e ferramentas eléctricas sem fios. Justifica-se a proibição 
das pilhas NiCd, pois se evitarão assim os efeitos prejudiciais e poluentes do cádmio. 

São invocados diferentes argumentos para não proibir as pilhas NiCd para ferramentas 
eléctricas sem fios. É um facto que as pilhas NiMH não podem recarregar-se tantas vezes 
como as pilhas NiCd, mas a sua capacidade é maior, pelo que a sua duração é similar à das 
pilhas NiCd. Além disso, as pilhas NiMH não se descarregam quando não são usadas, como 
as pilhas NiCd. Por outro lado, o desempenho das pilhas NiMH em áreas de temperatura 
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baixa é semelhante ao das pilhas NiCd. Também no caso das ferramentas eléctricas, uma 
pilha NiMH é uma boa alternativa a uma pilha NiCd, como demonstra o facto de haver muitos 
fabricantes de pilhas NiMH para ferramentas eléctricas sem fios . 

Um recente avanço tecnológico de primeira ordem da Millwaukee Electric Tool Company 
levou à introdução no mercado de pilhas lítio-ião para ferramentas eléctricas sem fios em 
Julho de 2005. Este tipo de pilha proporciona actualmente uma potência de 28 voltes com um 
peso ligeiramente inferior ao das pilhas actuais (NiMH e NiCd) de 18 voltes. A vantagem 
desta voltagem superior radica no facto de a nova pilha gerar claramente bastante mais 
potência, chegando a duplicar o tempo de funcionamento, não perder intensidade e ser 
uniforme ao longo de cada ciclo de uso. Além disso, contrariamente às plataformas das pilhas 
NiCd e NiMH, a nova pilha lítio-ião funciona claramente melhor em condições extremas, tais 
como temperaturas quentes ou frias . 

Recentemente também surgiram alternativas para as pilhas industriais NiCd fabricadas com 
uma nova tecnologia de níquel-zinco. O rendimento energético destas pilhas é 50 % mais 
elevado e o seu custo é mais baixo. É possível que, no futuro, este tipo de pilhas se utilize 
também em veículos híbridos ou completamente eléctricos. 

Resumindo, se se deseja progredir em termos ambientais no âmbito da presente Directiva, 
deveria limitar-se, pelo menos e sempre que possível, o uso dos metais pesados mercúrio, 
cádmio e chumbo em pilhas e acumuladores. Dado que se dispõe sem problemas de 
alternativas, o anterior também é válido para o cádmio na iluminação de emergência, nas 
aplicações médicas e nas ferramentas eléctricas sem fios. 

2. Recolha 

O Parlamento Europeu decidiu na sua primeira leitura recolher 50 % das baterias portáteis 
seladas após seis anos e recolher 60 % após dez anos. O Conselho passou para o objectivo 
menos ambicioso de, respectivamente, 25 % e 45 %. 

3. Reciclagem

Estas disposições foram em geral aceites pelo Conselho. As exigências de reciclagem que 
constam do Anexo IIIB são similares à posição do Parlamento Europeu em primeira leitura. O 
Conselho porém não aceitou a proposta do Parlamento de um ciclo fechado do chumbo ou do 
cádmio contido numa bateria. 

4. Rendimento ambiental 

Na primeira leitura o Parlamento adoptou disposições sobre o desempenho das baterias, que 
não foram aceites na posição comum. É no entanto importante que os Estados-Membros 
promovam a investigação e animem os produtores a melhorar o desempenho ambiental global 
das baterias e dos acumuladores durante todo o seu ciclo de vida. Também são importantes o 
desenvolvimento e a comercialização das baterias e dos acumuladores que contêm menores
quantidades de substâncias perigosas ou que contêm menos substâncias poluentes, em 
especial como substitutos do mercúrio, do cádmio e de chumbo. 
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No que respeita à rotulagem, há que indicar a capacidade de todas as pilhas, acumuladores e 
baterias de uma forma visível, legível e indelével. Na base desta informação, os consumidores 
podem escolher as pilhas com um mais alto rendimento e vida útil. Algumas pilhas são 
baratas, mas têm uma vida útil muito mais curta. Por exemplo, a capacidade das pilhas
alcalinas é cerca de quatro vezes mais alta que a capacidade das pilhas de zinco-carbono. 
Embora o preço das pilhas de zinco-carbono seja metade do preço das pilhas alcalinas, a 
compra de pilhas alcalinas é aproximadamente duas vezes mais económica considerando a 
capacidade. Além disso, as pilhas de zinco-carbono contêm muito mais chumbo: esta é uma 
razão ambiental importante para não preferir pilhas de zinco-carbono.


