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Síntese
I Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), também conhecidos
como "resíduos eletrónicos", designam várias formas de equipamentos elétricos e
eletrónicos que deixaram de ter valor para os seus utilizadores ou já não cumprem a
sua finalidade inicial. As substâncias perigosas muitas vezes presentes neste tipo de
resíduos tornam‐nos nocivos para o ambiente. Frequentemente, os resíduos
eletrónicos também contêm metais e plásticos que servem de matérias‐primas para
novos produtos, tornando‐os adequados para reciclagem.

II O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise
baseada sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos
especificamente para este fim. Centra‐se no papel e nas medidas tomadas pela União
Europeia (UE) para enfrentar os desafios que se colocam à gestão dos resíduos
eletrónicos na UE, apresentando a resposta da União ao problema e destacando alguns
dos principais obstáculos que subsistem à aplicação da Diretiva REEE. A publicação
desta análise no primeiro trimestre de 2021 proporciona à Comissão a oportunidade
de a levar em consideração no âmbito da "Iniciativa sobre a Eletrónica Circular",
prevista para o último trimestre de 2021.

III A UE adotou a sua primeira diretiva relativa aos REEE em 2003, substituindo‐a por
uma nova em 2012. A diretiva estabeleceu o princípio da "responsabilidade alargada
do produtor", segundo o qual, com base no princípio do poluidor‐pagador, os
produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos devem financiar a gestão dos
REEE. A Diretiva REEE também incentiva a cooperação entre produtores e operadores
de reciclagem com vista a melhorar a conceção dos produtos para facilitar a
reutilização, bem como o desmantelamento e a valorização de componentes e
materiais de REEE. Além disso, contém uma série de objetivos para a recolha e a
valorização destes resíduos. O direito da UE e o direito internacional proíbem as
exportações de resíduos eletrónicos perigosos para países que não são membros da
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos.

IV Em 2019, a Comissão publicou uma comunicação sobre o Pacto Ecológico
Europeu, que apoia a modernização da economia da UE e dá prioridade à redução da
utilização de materiais e ao aumento da reutilização em detrimento da reciclagem.
Em 2020, publicou o Plano de Ação para a Economia Circular, em que assinala os
equipamentos eletrónicos e de tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
como produtos que exigem a tomada de ações urgentes e promove uma melhor
conceção dos produtos, a capacitação dos consumidores e a circularidade dos
processos de produção.

5

V O Tribunal observou que a UE dispõe de um quadro de gestão dos resíduos
eletrónicos melhor do que outras partes do mundo. Em média, os Estados‐Membros
da UE recolhem e recuperam mais REEE do que a maioria dos países terceiros. Em
termos coletivos, a União cumpriu os seus anteriores objetivos de recolha e
valorização de REEE, embora alguns Estados‐Membros não tenham atingido o objetivo
de recolha definido para 2016. Posteriormente, a UE fixou para si própria objetivos
mais exigentes nesta matéria.

VI O Tribunal observou também que a UE melhorou a sua legislação em matéria de
resíduos eletrónicos através da revisão dos objetivos, da categorização dos resíduos
eletrónicos e dos procedimentos de comunicação de informações. A Comissão avaliou
a execução das políticas e lançou procedimentos de infração contra Estados‐Membros.

VII O Tribunal observa que subsistem desafios no domínio da gestão dos resíduos
eletrónicos na UE, um dos quais é a aplicação dos requisitos existentes para o
tratamento de resíduos eletrónicos. Outro é lidar com a gestão incorreta dos resíduos
eletrónicos, as transferências ilegais e outras atividades criminosas. Além disso, a UE
enfrenta o desafio de continuar a aumentar a recolha, a reciclagem e a reutilização dos
resíduos eletrónicos.

6

Introdução
Enquadramento da política

01 Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE ou "resíduos
eletrónicos") designam várias formas de equipamentos elétricos e eletrónicos que
deixaram de ter valor para os seus utilizadores ou já não cumprem a sua finalidade
original1. Incluem uma vasta gama de dispositivos, desde pequenos eletrodomésticos e
equipamentos informáticos até equipamentos de grande dimensão, como painéis
fotovoltaicos ou caixas automáticos (ATM). Não incluem as pilhas, que na UE são
abrangidas por legislação separada.

02 Se não forem convenientemente tratados, os REEE são nocivos para o ambiente,
uma vez que contêm muitas vezes combinações complexas de substâncias altamente
tóxicas. A queima de REEE não tratados pode libertar produtos químicos perigosos,
como as dioxinas2. A utilização de determinados metais nestes equipamentos, como o
chumbo e o mercúrio, foi restringida na UE a partir de 2003, mas os mesmos podem3
ainda estar presentes em produtos mais antigos.

03 O tratamento adequado dos resíduos eletrónicos pode trazer benefícios
económicos significativos e reduzir a procura de matérias‐primas. Por exemplo,
uma tonelada de telemóveis inteligentes contém cerca de 100 vezes mais ouro do que
uma tonelada de minério de ouro4. Os resíduos eletrónicos podem também conter
outros metais importantes, como cobre, níquel, índio ou paládio5. A sua reciclagem
contribui ainda para a atenuação das alterações climáticas, pois evita as emissões de
gases com efeito de estufa resultantes da produção de novos materiais, em especial

1

Gill, Gitanjali Nain, "Electronic waste", Encyclopaedia Britannica, maio de 2016.

2

Perkins, Devin N.; Brune Drisse, Marie‐Noel; Nxele, Tapiwa; Sly, Peter D. E‐Waste: A Global
Hazard, Annals of Global Health, novembro de 2014, pp. 286‐295.

3

Diretiva 2002/95/CE (já não está em vigor) e Diretiva 2011/65/UE.

4

Fórum Económico Mundial, A New Circular Vision for Electronics, Time for a Global Reboot,
2019.

5

INTOSAI, Auditing Waste Management, outubro de 2016, p. 16.
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metais6. O projeto ProSUM7, financiado pela UE, assinalou 49 elementos químicos
presentes nos REEE, muitos dos quais com potencial para serem reciclados com vista à
utilização noutros produtos8. A Comissão Europeia classificou 18 destes 49 elementos
como matérias‐primas essenciais, ou seja, materiais importantes do ponto de vista
económico e com um elevado risco de escassez9 (ver figura 1).

Figura 1 – Elementos químicos encontrados nos REEE e nas
matérias‐primas essenciais, destacados na tabela periódica
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Nota: A Comissão Europeia classifica como matéria‐prima essencial a bauxite, uma rocha com elevado
teor de alumínio, não o elemento químico alumínio em si.
Fonte: TCE, com base em dados da Urban Mine Platform e da Comissão Europeia.

6

Golsteijn, Laura; Martínez, Elsa V. The Circular Economy of E‐Waste in the Netherlands:
Optimizing Material Recycling and Energy Recovery. Journal of Engineering, vol. 2017,
pp. 3‐4.

7

Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM),
financiado ao abrigo do tópico 3.5.4 do programa Horizonte 2020 da UE, convenção de
subvenção nº 641999.

8

Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining
wastes (ProSUM) – Final Report, 21 de dezembro de 2017, Bruxelas, Bélgica. Ver também o
projeto ProSUM, Urban Mine Platform.

9

Comissão Europeia, Resiliência em matérias‐primas essenciais: o caminho a seguir para
mais segurança e sustentabilidade, COM(2020) 474 final, p. 1 e anexo I.
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04 A UE legislou pela primeira vez no domínio dos resíduos eletrónicos em 2003
(primeira Diretiva REEE10). Esta diretiva incentivou regimes de recolha que permitissem
aos consumidores entregar os seus REEE gratuitamente, com base no princípio da
"responsabilidade alargada do produtor" (ver caixa 1). Em 2012, a UE adotou uma
diretiva reformulada (a segunda Diretiva REEE)11.

Caixa 1
Compreender a "responsabilidade alargada do produtor"
A responsabilidade alargada do produtor é uma aplicação prática do princípio do
poluidor‐pagador, segundo a qual os produtores são responsáveis pelos impactos
ambientais dos seus produtos ao longo de todo o ciclo de vida dos mesmos12.
A Diretiva‐Quadro Resíduos define um "regime de responsabilidade alargada do
produtor" como "um conjunto de medidas tomadas pelos Estados‐Membros para
assegurar que cabe aos produtores dos produtos a responsabilidade financeira ou
a responsabilidade financeira e organizacional pela gestão da fase "resíduos" do
ciclo de vida de um produto"13.
Os produtores e importadores de equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como
os representantes autorizados nos Estados‐Membros, podem tratar por si mesmos
os resíduos eletrónicos, organizando diretamente a sua recolha e subsequente
gestão. Podem também contribuir para um sistema coletivo, por exemplo criando
e financiando (juntamente com outros produtores) uma "organização de
responsabilidade do produtor" que assuma a responsabilidade pela gestão dos
resíduos eletrónicos.

05 De acordo com a Diretiva REEE, os Estados‐Membros devem assegurar a criação
de sistemas que permitam aos detentores finais entregar os REEE sem encargos14. Os
produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos financiam estes sistemas
proporcionalmente à respetiva quota de mercado por tipo de equipamento, ao abrigo

10

Diretiva 2002/96/CE.

11

Diretiva 2012/19/UE.

12

Pouikli, Kleoniki, Concretising the role of extended producer responsibility in European
Union waste law and policy through the lens of the circular economy, ERA Forum. vol. 20,
fevereiro de 2020, p. 494.

13

Diretiva 2008/98/CE, artigo 3º, nº 21.

14

Diretiva 2012/19/UE, artigo 5º.
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de disposições que variam entre os Estado‐Membros, estabelecidas em conformidade
com os requisitos mínimos definidos na Diretiva‐Quadro Resíduos15 e na Diretiva REEE.

06 "Gestão de resíduos" é um termo genérico utilizado para designar a recolha, o
transporte, a valorização e a eliminação de todos os tipos de resíduos16. A Diretiva
REEE contém disposições sobre as seguintes operações de gestão de resíduos
eletrónicos: recolha seletiva de REEE, tratamento adequado, transferências de REEE,
valorização (incluindo a reciclagem e a preparação para a reutilização) e eliminação em
boas condições ambientais.

07 A Diretiva REEE também incentiva a aplicação da hierarquia dos resíduos definida
pela Diretiva‐Quadro Resíduos e, tomando‐a em conta, prevê a cooperação e troca de
informações entre produtores e operadores de reciclagem com vista a melhorar a
conceção dos produtos para facilitar a reutilização, bem como a desmontagem e a
valorização de componentes e materiais de REEE. A figura 2 apresenta exemplos da
aplicação da hierarquia dos resíduos a um frigorífico.

Figura 2 – Exemplo: aplicação da hierarquia dos resíduos a um frigorífico
Opções preferenciais
Prevenção de resíduos
•Utilizar a conceção para aumentar a
durabilidade
•Incentivos à reparação e modernização
•Não se desfazer do frigorífico

Preparação para a reutilização
•Verificação, limpeza ou reparação de produtos eliminados
•Não é necessário reprocessamento adicional
•O frigorífico volta a estar operacional

Reciclagem
•Reprocessamento, convertendo‐o noutros produtos, materiais ou
substâncias
•Reciclagem de materiais como metais, óleos, plásticos e espuma de
isolamento...
•... ou conversão de um frigorífico velho em beliche, vaso de jardim, estante
para livros, etc.

Outros tipos de valorização
•Os resíduos têm um fim útil
•Por exemplo, incineração de plásticos (obtidos a partir de frigoríficos
eliminados) para produzir eletricidade

Eliminação
•Operações não abrangidas por nenhuma das categorias anteriores
•O frigorífico pode acabar num aterro ou numa sucata

Opções menos desejáveis

Fonte: TCE, com base na Diretiva‐Quadro Resíduos.

15
16

Diretiva 2008/98/CE, artigo 8º‐A.
Diretiva 2008/98/CE, artigo 3º, nº 9.

Valorização

10

08 A Diretiva REEE estabelece uma série de metas de recolha para os REEE
(ver figura 3) e fixa também vários objetivos de valorização, com objetivos mínimos
para a preparação para a reutilização e a reciclagem (ver Anexo I). A valorização diz
respeito à reciclagem e extração de metais e compostos metálicos, bem como à
incineração para produção de energia17.

Figura 3 – Metas de recolha de resíduos eletrónicos com base na Diretiva
REEE
A partir de 2006

A partir de 2016

A partir de 2019

CONSOANTE O QUE FOR MAIS
ELEVADO:

4 kg/
Pelo menos 4 kg/habitante por ano
recolhidos de particulares

Mesmo peso dos REEE recolhidos, em
média, no Estado‐Membro nos
3 anos anteriores

45% do peso médio dos equipamentos
elétricos e eletrónicos colocados no
mercado nos 3 anos anteriores no Estado‐
Membro
Para 10 Estados‐Membros*, um mínimo
de 40% do peso médio dos equipamentos
elétricos e eletrónicos colocados no
mercado nos 3 anos anteriores a partir de
14 de agosto de 2016

65% do peso médio dos
equipamentos elétricos e eletrónicos
colocados no mercado nos 3 anos
anteriores no Estado‐Membro
OU

85% dos REEE gerados no território do
Estados‐Membro
Para 10 Estados‐Membros*, o cumprimento
do objetivo pode ser adiado até 14 de agosto
de 2021, o mais tardar

Meta fixada na primeira Diretiva REEE
Meta fixada na atual Diretiva REEE

* BG, CZ, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK

Fonte: TCE, com base na Diretiva 2012/19/UE e na Diretiva 2002/96/CE.

09 Com vista a proteger o ambiente, a Diretiva REEE estabelece requisitos comuns
de tratamento de resíduos eletrónicos à escala da UE. Os Estados‐Membros podem
estabelecer normas mínimas de qualidade adicionais para o tratamento dos REEE
recolhidos. A Diretiva habilita igualmente a Comissão a adotar atos de execução que
fixem normas mínimas de qualidade para o tratamento de REEE (incluindo a
valorização, reciclagem e preparação para a reutilização), com base no trabalho dos
organismos de normalização no âmbito do mandato conferido pela Comissão18.

17

Diretiva 2008/98/CE, anexo II.

18

Comissão Europeia, Mandate M/518 – Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment,
24 de janeiro de 2013.

11

10 A Diretiva REEE estabelece que as transferências de REEE para outros
Estados‐Membros da UE ou para países terceiros só podem ocorrer se estiverem em
conformidade com a legislação da União aplicável. No que se refere a transferências
para países terceiros, o direito da UE proíbe as exportações de resíduos perigosos para
países que não sejam membros da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Económicos (OCDE)19. Desde 2019, o direito internacional proíbe também as
exportações de vários resíduos perigosos, incluindo resíduos eletrónicos perigosos, da
UE para países não membros da OCDE20.

Funções e responsabilidades

11 A Comissão Europeia, através da sua Direção‐Geral do Ambiente (DG ENV),
propõe políticas (incluindo nova legislação) e acompanha a execução da política
relativa aos resíduos eletrónicos. A Comissão pode igualmente instaurar
procedimentos de infração contra os Estados‐Membros que não cumpram a legislação
da UE. O Serviço Europeu de Estatística (Eurostat), outra Direção‐Geral da Comissão
Europeia, é responsável por coligir os dados recolhidos pelos Estados‐Membros sobre
os equipamentos elétricos e eletrónicos colocados no mercado, a recolha de REEE, a
valorização de REEE (incluindo a reciclagem e preparação para a reutilização) e a
exportação de REEE, bem como pela verificação da coerência destes dados21.
Apresenta também relatórios sobre a concretização de metas22.

12 A UE financia a investigação e o reforço das capacidades no domínio dos resíduos
eletrónicos, tendo disponibilizado neste sentido cerca de 100 milhões de euros através
do Horizonte 202023 e mais de 8 milhões de euros através do Programa LIFE24. O
orçamento da UE prevê também algum financiamento para infraestruturas de resíduos
gerais através do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,

19

Regulamento (CE) nº 1013/2006, artigo 36º.

20

Convenção sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua
eliminação (Convenção de Basileia), anexo VII.

21

Diretiva 2012/19/UE, artigo 16º, e Decisão de Execução (UE) 2019/2193 da Comissão.

22

Ver Eurostat, Waste statistics – electrical and electronic equipment.

23

Ver base de dados CORDIS (em inglês).

24

Ver base de dados dos projetos do Programa LIFE (em inglês).
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mas os dados publicados pela Comissão não permitem determinar se uma parte deste
financiamento se destina a infraestruturas pertinentes para os resíduos eletrónicos25.

13 Os Estados‐Membros transpuseram a Diretiva REEE para o direito nacional,
estabeleceram processos para a sua aplicação e comunicam dados ao Eurostat.

14 Os produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos e os importadores (bem
como os representantes autorizados) dos Estados‐Membros são responsáveis por
assegurar que os produtos colocados no mercado da União cumprem a legislação da
UE e pelo financiamento da gestão dos resíduos eletrónicos.

Os resíduos eletrónicos, o Pacto Ecológico Europeu e a
economia circular

15 Em 2019, a Comissão publicou a sua comunicação sobre o Pacto Ecológico
Europeu, documento que apresenta "um roteiro inicial das principais políticas e
medidas" destinadas a "transformar a UE numa sociedade equitativa e próspera,
dotada de uma economia moderna, eficiente na utilização dos recursos e
competitiva"26. Entre uma série de objetivos e ações, a comunicação previa um "novo
plano de ação para a economia circular". Numa economia circular, os produtos e os
materiais neles contidos são altamente valorizados, o que implica reduzir ao mínimo os
resíduos, mantendo os materiais na economia na medida do possível27. Este conceito
inclui a atribuição de prioridade à redução da utilização de materiais e o aumento da
reutilização em detrimento da reciclagem, pressupondo ainda um reforço da
responsabilidade alargada do produtor.

16 Em março de 2020, a Comissão publicou a sua comunicação intitulada "Um novo
Plano de Ação para a Economia Circular – Para uma Europa mais limpa e
competitiva"28, em que assinala os equipamentos eletrónicos e de tecnologias da
informação e da comunicação (TIC) como uma das principais cadeias de valor que
requerem "a tomada de ações urgentes, abrangentes e coordenadas".

25

Comissão Europeia, Portal de Dados Abertos, dados sobre o Fundo de Coesão e o Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (em inglês).

26

COM(2019) 640 final, p. 2.

27

Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, Closing the loop –New circular economy
package, janeiro de 2016, pp. 2‐3.

28

COM(2020) 98 final.

13

17 No último trimestre de 2021, a Comissão tenciona apresentar uma "Iniciativa
sobre a Eletrónica Circular"29, cujo objetivo é estimular o prolongamento da vida útil
dos produtos e que deverá nomeadamente incluir30:
o

medidas regulamentares que abranjam a conceção de equipamentos elétricos e
eletrónicos, com vista a melhorar a eficiência energética, durabilidade,
reparabilidade, possibilidade de atualização, manutenção, reutilização e
reciclagem dos mesmos;

o

a priorização dos produtos de eletrónica e de TIC para a aplicação de uma política
de "direito à reparação", incluindo o direito de atualizar software obsoleto;

o

medidas de regulamentação dos carregadores de telemóveis e dispositivos
semelhantes;

o

a melhoria da recolha dos REEE, nomeadamente através da exploração de um
sistema de retoma à escala da UE para telemóveis, tablets e carregadores antigos;

o

a revisão das regras da UE relativas ao uso de substâncias perigosas em
equipamentos elétricos e eletrónicos.

29

COM(2020) 690 final, anexo I.

30

COM(2020) 98 final, secção 3.1.
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Âmbito e método da análise
18 A presente análise centra‐se no papel da UE e nas medidas por esta tomadas em
matéria de resíduos eletrónicos, fazendo o seu balanço e destacando os principais
desafios relacionados com a aplicação da Diretiva REEE. Abrange o período
compreendido entre a entrada em vigor da Diretiva REEE de 2012 (agosto de 2012) e
janeiro de 2021. O Tribunal focou‐se na identificação dos desafios que se colocam à
gestão dos resíduos eletrónicos na UE. Realizou reuniões com funcionários da DG ENV,
tendo também examinado:
o

relatórios do Tribunal de Contas Europeu (TCE)31 e das Instituições Superiores de
Controlo (ISC) nacionais;

o

avaliações de políticas pela Comissão Europeia, nomeadamente o relatório final
do seu exercício de promoção da conformidade dos REEE realizado em 2017;

o

relatórios do Parlamento Europeu, incluindo do seu Serviço de Estudos;

o

publicações de académicos, de grupos de reflexão e de ONG sobre gestão de
REEE.

19 Não se trata de um relatório de auditoria, mas antes de uma análise baseada
sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos
especificamente para este fim. Consolida num único documento informações e
conhecimentos sobre a situação da política relativa aos resíduos eletrónicos na UE,
bem como relativamente aos desafios enfrentados pela União para melhorar a
valorização destes resíduos, contribuindo, assim, para o debate mais alargado sobre a
redução de resíduos e as formas de tornar a economia mais circular. A publicação
desta análise no primeiro trimestre de 2021 proporciona à Comissão a oportunidade
de a levar em consideração no âmbito da "Iniciativa sobre a Eletrónica Circular",
prevista para o último trimestre de 2021.

31

Relatório Especial 01/2020, "Ação da UE em matéria de conceção ecológica e de
etiquetagem energética: um importante contributo para uma maior eficiência energética
afetado por atrasos significativos e incumprimento", e Relatório Especial 16/2019, "Contas
económicas europeias do ambiente: a sua utilidade para os decisores políticos pode ser
reforçada".
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Quadro da UE para lidar com os
resíduos eletrónicos
Na UE recolhe‐se e recupera‐se mais resíduos eletrónicos do
que na maioria das outras partes do mundo

20 As estatísticas mundiais sobre os resíduos eletrónicos revelam taxas mais
elevadas de recolha e tratamento de resíduos eletrónicos na UE do que na maior parte
do mundo. Os dados da Global E‐Waste Statistics Partnership (parceria global para as
estatísticas sobre resíduos eletrónicos) identificam a Europa (incluindo tanto os países
da UE como os países terceiros) como o continente com a maior geração de resíduos
eletrónicos per capita, mas também como a parte do mundo com as mais elevadas
taxas de recolha e reciclagem de REEE. A Europa gera uma quantidade de resíduos
eletrónicos per capita comparável às Américas e à Oceânia, mas apresenta uma taxa
de recolha e reciclagem mais de quatro vezes superior (ver quadro 1).

Quadro 1 – Geração, recolha e reciclagem de resíduos eletrónicos por
continente (2019)
Indicador

África

Américas

Ásia

Europa

Oceânia

Resíduos
eletrónicos
gerados

Total (Mt)

2,9

13,1

24,9

12,0

0,7

Per capita (kg)

2,5

13,3

5,6

16,2

16,1

Resíduos
eletrónicos
documentados
para recolha e
reciclagem
adequada

Total (Mt)

0,03

1,2

2,9

5,1

0,06

0,9

9,4

11,7

42,5

8,8

Percentagem
do total de
resíduos
gerados

Fonte: TCE, com dados do Global E‐waste Monitor 2020.

21 No que se refere à recolha de resíduos eletrónicos, os Estados‐Membros da UE
tendem a superar a maior parte dos países terceiros, incluindo países desenvolvidos
como os Estados Unidos e o Japão (ver Anexo II, figura 1).

A recolha e a valorização de resíduos eletrónicos na UE
melhoraram ao longo do tempo

22 Os dados do Eurostat mostram que a quantidade de REEE recolhidos per capita
na UE aumentou no período de 2012 a 2018 (ver figura 4 e Anexo II, figura 2). Os
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dados disponíveis até 2018 mostram que, apesar das variações entre os
Estados‐Membros, a tendência geral em toda a UE tem sido para um aumento da taxa
de recolha de REEE (em relação ao peso médio dos produtos colocados no mercado
nos três anos anteriores; ver Anexo II, quadro 1).

Figura 4 – Equipamentos elétricos e eletrónicos colocados no mercado e
REEE recolhidos (UE‐27, em kg per capita)
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Resíduos recolhidos (kg/habitante)

Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat.

23 A valorização compreende vários tipos de operações, como a reciclagem, a
preparação para a reutilização e a incineração (valorização energética). Os dados do
Eurostat mostram que, na UE, entre 2012 e 2018, mais de 87% dos REEE recolhidos
foram valorizados e mais de 80% foram reciclados (ver figura 5).
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Figura 5 – Taxa de valorização de REEE e taxa de reciclagem e preparação
para a reutilização (UE‐27, em %)
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Nota: a taxa é relativa aos REEE recolhidos.
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat.

Após ter cumprido os seus anteriores objetivos de recolha e
valorização de REEE, a UE fixou para si própria objetivos mais
exigentes

24 Entre 31 de dezembro de 2006 e 31 de dezembro de 2015, os Estados‐Membros
da UE tinham de atingir uma taxa mínima de recolha de REEE provenientes de
particulares de quatro quilogramas, em média, por habitante e por ano32. Os dados do
Eurostat mostram que quase todos os países da UE alcançaram este objetivo até 2015
(ver Anexo II, figura 2).

32

Diretiva 2002/96/CE, artigo 5º, nº 5; Diretiva 2012/19/UE, artigo 7º, nº1.
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25 Em 2016, os Estados‐Membros tinham de atingir uma taxa mínima de recolha
de 45% de todos os REEE (não apenas dos provenientes de particulares) em relação ao
peso médio dos equipamentos elétricos e eletrónicos colocados no mercado nos três
anos anteriores33. A Bulgária, a República Checa, a Letónia, a Lituânia, a Hungria,
Malta, a Polónia, a Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia beneficiaram de uma
derrogação que lhes permitia alcançar um objetivo mínimo de 40% até agosto
de 2016. A maioria dos Estados‐Membros cumpriu o objetivo de 45%, o mesmo
acontecendo com a UE no seu conjunto. No entanto, dois Estados‐Membros ficaram
aquém do objetivo e vários apresentaram resultados piores nos dois anos
subsequentes, ainda que se mantivessem acima da taxa mínima de recolha
(ver Anexo II, figura 3 e quadro 1).

26 A partir de 2019, os Estados‐Membros têm por obrigação atingir uma taxa
mínima de recolha de 65% de todos os REEE em relação ao peso médio dos
equipamentos elétricos e eletrónicos colocados no mercado nos três anos anteriores
ou, em alternativa, de 85% dos REEE gerados no seu território. Em janeiro de 2021,
ainda não estavam disponíveis dados sobre a recolha de REEE em 2019.

27 Os dados do Eurostat apontam para o cumprimento dos objetivos de valorização
e reciclagem fixados pela UE para 2012 e 2015 (ver Anexo II, figura 4 e figura 5). A
partir de 2018, os objetivos de valorização seguem uma categorização diferente dos
REEE e, à data de janeiro de 2021, não estavam disponíveis dados sobre o seu
cumprimento.

33

Diretiva 2012/19/UE, artigo 7º, nº 1.
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Medidas da Comissão para melhorar a
política da UE relativa aos resíduos
eletrónicos
A UE adaptou a sua legislação em matéria de REEE

28 A Diretiva REEE de 2012 manteve as principais características da diretiva de 2003,
mas introduziu várias alterações significativas. Entre estas, conta‐se uma nova
classificação dos REEE, passando‐se de dez categorias relativamente restritas para seis
categorias abertas.

29 Outra alteração foi a adoção de uma métrica diferente para o estabelecimento de
objetivos de recolha. Nos termos da diretiva de 2003, todos os Estados‐Membros
tinham de cumprir um objetivo de 4 kg/habitante para a recolha de REEE provenientes
de particulares. Os objetivos de recolha estabelecidos na diretiva de 2012 em relação
a 2016 e 2019 aplicam‐se a todos os REEE (provenientes de empresas e de
particulares). Estes novos objetivos são expressos em percentagem do peso médio dos
equipamentos elétricos e eletrónicos colocados no mercado no Estado‐Membro nos
três anos anteriores ou em percentagem dos REEE gerados no Estado‐Membro.

30 Em 2017, a Comissão adotou um regulamento de execução que estabelece uma
metodologia comum para o cálculo do peso dos equipamentos elétricos e eletrónicos
colocados no mercado nacional e dos REEE gerados, a fim de harmonizar o cálculo da
taxa anual de recolha de REEE pelos Estados‐Membros34.

31 Em 2018, uma alteração à Diretiva REEE

35

consolidou as obrigações de
comunicação de dados num único exercício anual de comunicação eletrónica com base
num modelo estabelecido pela Comissão36. Uma alteração à Diretiva‐Quadro Resíduos
efetuada no mesmo ano estabeleceu requisitos mínimos gerais para os regimes de
responsabilidade alargada do produtor, incluindo os relativos aos REEE37, e exigiu a
modulação das contribuições financeiras pagas pelos fabricantes ou importadores a
34

Regulamento de Execução (UE) 2017/699 da Comissão.

35

Diretiva (UE) 2018/849.

36

Diretiva 2012/19/UE, artigo 16º, nº 6.

37

Diretiva 2008/98/CE, artigo 8º‐A (com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE)
2018/851).
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organizações de responsabilidade do produtor, tendo em conta aspetos de conceção
ecológica, como a durabilidade, a reparabilidade, a reciclabilidade e a presença de
substâncias perigosas.

32 Em 2019, a Comissão adotou legislação que harmoniza o formato a utilizar pelos
Estados‐Membros para registo dos produtores de equipamentos elétricos e
eletrónicos38 e estabelece procedimentos de recolha e comunicação de dados,
complementando as alterações introduzidas em 2018 aos procedimentos de
comunicação de informações39.

A Comissão avaliou a execução da política e lançou
procedimentos de infração

33 A Comissão realizou um "exercício de promoção da conformidade dos REEE"
em 2017, no qual avaliou o cumprimento, pelos Estados‐Membros, da legislação
aplicável aos REEE40. Este exercício recorreu a uma classificação dos Estados‐Membros
da UE em três grupos, de acordo com o seu cumprimento dos critérios de avaliação
(ver figura 6)41.

38

Regulamento de Execução (UE) 2019/290 da Comissão.

39

Decisão de Execução (UE) 2019/2193 da Comissão.

40

Comissão Europeia, WEEE compliance promotion exercise – Final report, dezembro de 2017.

41

WEEE compliance promotion exercise – final report, dezembro de 2017, p. 76‐84.
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Figura 6 – Avaliação pela Comissão da política de gestão de REEE dos
Estados‐Membros (2017)

Nota: os resultados não implicam necessariamente o incumprimento da legislação da UE em matéria de
REEE.
Fonte: WEEE compliance promotion exercise, 2017.

34 O relatório da Comissão também forneceu exemplos do que esta considerava
boas práticas:
o

a livre concorrência entre os operadores de gestão de REEE na Bulgária, com a
atribuição de obrigações de recolha com base na sua quota de mercado;

o

em Portugal, o investimento obrigatório dos produtores ou das organizações de
responsabilidade do produtor em campanhas de informação e sensibilização;

o

requisitos obrigatórios de qualidade do tratamento dos resíduos na Irlanda e em
França;

o

proibição de pagamentos em numerário em França, visando melhorar a
rastreabilidade dos REEE e combater as fugas de resíduos eletrónicos do regime
oficial;

o

na Áustria, rotulagem ecológica, de equipamentos elétricos e eletrónicos
concebidos para uma reparação fácil;
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o

separação de REEE reutilizáveis e não reutilizáveis em pontos de recolha primária
e secundária na Flandres (Bélgica).

35 O exercício de promoção da conformidade dos REEE também formulou
recomendações relacionadas com questões como a governação e o financiamento da
gestão dos REEE, a garantia de aplicação das regras, as atividades ilegais, a
sensibilização, a qualidade dos dados, a responsabilidade alargada do produtor, as
infraestruturas de recolha, a reutilização e a conceção dos produtos.

36 A Comissão também avaliou a política em matéria de REEE em relatórios ao
Conselho e ao Parlamento Europeu, bem como em relatórios trienais sobre a aplicação
da Diretiva REEE (ver figura 7).

Figura 7 – Resumo de uma seleção de relatórios da Comissão que
avaliam a política de REEE

Fonte: TCE, com base nos relatórios da Comissão enumerados no quadro.

37 Para além de avaliar a aplicação da política, a Comissão lançou 28 procedimentos
de infração relacionados com a Diretiva REEE contra os Estados‐Membros. Recorreu ao
Tribunal de Justiça Europeu em três casos, com base na não comunicação da
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transposição, e retirou‐se destes processos depois de os três Estados‐Membros em
questão terem transposto a diretiva. Em dezembro de 2020, continuavam pendentes
três procedimentos por transposição incorreta da diretiva (ver figura 8).

Figura 8 – Procedimentos de infração relacionados com a Diretiva REEE
(em janeiro de 2021)

Fonte: TCE, com base em informações facultadas pela Comissão Europeia.
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Desafios da gestão dos resíduos
eletrónicos na UE
Aplicação dos requisitos existentes de tratamento de resíduos
eletrónicos

38 A Diretiva REEE estabelece requisitos gerais para o "tratamento adequado" dos
resíduos eletrónicos, incluindo42:
o

a remoção de todos os fluidos;

o

a remoção de determinadas substâncias, misturas e componentes em função do
tipo de REEE (por exemplo, remoção de tubos de raios catódicos de televisores e
de cartuchos de toner das impressoras);

o

requisitos mínimos básicos, em matéria de infraestruturas, para as instalações
onde se processa o armazenamento e tratamento de REEE.

39 A Diretiva REEE permite, igualmente, que os Estados‐Membros complementem
estes requisitos gerais com normas mínimas de qualidade para o tratamento dos REEE
e prevê a harmonização dos requisitos de tratamento de resíduos eletrónicos em toda
a UE43. A Comissão deu início a este processo conferindo um mandato ao Comité
Europeu de Normalização Eletrotécnica (CENELEC) para desenvolver normas europeias
comuns para o tratamento dos REEE44.

40 Entre 2014 e 2020, o CENELEC desenvolveu treze normas, cujo cumprimento
permanece voluntário. No entanto, a Comissão pode, de acordo com a Diretiva REEE,
estabelecer normas mínimas de qualidade a nível da UE com base nelas (o que não
tinha feito até janeiro de 2021). Estas normas abrangem uma série de domínios
associados à recolha de REEE, tais como45:

42

Diretiva 2012/19/UE, artigo 8º, nº 2, anexo VII e anexo VIII.

43

Diretiva 2012/19/UE, artigo 8º, nº 5.

44

Comissão Europeia, Mandate M/518 – Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment,
24 de janeiro de 2013.

45

CENELEC, European Standards for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), 2017.
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o

a recolha e a logística;

o

o tratamento e a despoluição;

o

a preparação para a reutilização.

41 Os Estados‐Membros são responsáveis por garantir a aplicação das regras em
vigor relativas ao tratamento adequado dos resíduos. Para o efeito, a Diretiva REEE
impõe aos Estados‐Membros requisitos mínimos de inspeção e controlo, que devem
abranger as informações comunicadas no âmbito do registo de produtores, as
transferências e as exportações de REEE para fora da União e as operações nas
instalações de tratamento46. A Diretiva permite também aos Estados‐Membros cobrar
aos produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos e aos exportadores de REEE os
custos das análises e inspeções em caso de suspeita de transferência de REEE
falsamente declarados como equipamentos elétricos e eletrónicos em segunda mão.

42 Em 2017, 13 dos então 28 Estados‐Membros não dispunham de planos de
inspeção que abrangessem o tratamento e a recolha de REEE. Além disso, as
autoridades dos Estados‐Membros careciam frequentemente de recursos para visar
um número significativo de operadores e não realizavam a verificação juridicamente
exigida da existência de "condições de tratamento equivalentes" em caso de
transferências de resíduos para fora da UE47 (ver também ponto 10).

43 As auditorias e análises realizadas pelas ISC em vários Estados‐Membros
demonstraram que, muitas vezes, os países da UE enfrentam dificuldades na aplicação
da legislação da União no domínio da gestão de resíduos. O Tribunal encontrou oito
relatórios sobre questões relacionadas com a aplicação da política de REEE na UE, bem
como uma auditoria coordenada por várias ISC sobre a aplicação do Regulamento
Transferências de Resíduos48. Estes relatórios assinalam insuficiências na aplicação da
política da União no domínio dos REEE (ver Anexo IV).

46

Diretiva 2012/19/UE, artigo 23º.

47

Os seguintes Estados‐Membros não dispunham de planos de inspeção: República Checa,
Dinamarca, Itália, Luxemburgo Hungria e Portugal. Os seguintes Estados‐Membros
dispunham de planos que previam apenas a recolha ou o tratamento: Bélgica, Estónia e
Roménia. Não foram encontradas informações sobre os planos de inspeção dos seguintes
Estados‐Membros: Grécia, França, Chipre e Eslovénia. Ver Comissão Europeia, WEEE
compliance promotion exercise – Final report, dezembro de 2017, pp. 61‐62 e 74‐75.

48

EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation, outubro de 2013.
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Combate às atividades criminosas na gestão dos resíduos
eletrónicos

44 Os criminosos podem praticar diferentes atos ilícitos relacionados com a gestão
de REEE. As empresas pagas pelo tratamento de resíduos eletrónicos podem aumentar
os seus lucros através da deposição ilegal de REEE, por vezes removendo apenas as
suas partes valiosas49. Há também transferências ilegais de REEE para países terceiros.
De acordo com a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo
(INTOSAI), os incentivos económicos para a gestão ilegal ou incorreta dos resíduos são
elevados, ao passo que os riscos de se ser descoberto são geralmente baixos50. Um
relatório elaborado pela Presidência do Conselho da União Europeia assinala a baixa
taxa de deteção dos crimes ambientais (incluindo os ligados aos resíduos) e, em certos
casos, a irrelevância estatística das ações penais movidas para este tipo de crimes51. De
acordo com um relatório de peritos, os rendimentos do crime no setor dos resíduos
podem ser comparáveis aos do tráfico de droga, mas com sanções muito inferiores52.

45 A deposição ilegal e a remoção de partes valiosas de REEE são uma questão
importante na UE. Por exemplo, entre 2009 e 2013, as autoridades italianas detetaram
299 aterros ilegais de REEE em áreas como florestas, zonas industriais e terrenos
agrícolas53. Noutro caso, as autoridades espanholas descobriram uma empresa de
reciclagem de REEE que acumulava quantidades significativas de resíduos eletrónicos,
sem lhes dar tratamento (ver caixa 2).

49

Rucevska et al., Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge,
avaliação de resposta rápida do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA),
PNUA e GRID‐Arendal, Nairobi e Arendal, 2015, p. 8.

50

INTOSAI, Auditing Waste Management, outubro de 2016, p. 41.

51

Conselho da União Europeia, 14065/19,"Relatório final da oitava ronda de avaliações
mútuas sobre a criminalidade ambiental", p. 12.

52

EnviCrimeNet e Europol, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), fevereiro
de 2015, p. 1.

53

Biffi, Laura; Ciafani, Stefano; Dodaro, Francesco; Pergolizzi, Antonio; Ceglie, Chiara; Longoni,
Fabrizio; Lorusso, Luca, I pirati dei RAEE – Dall’analisi dei fenomeni d’illegalità nella
raccolta, gestione e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle
attività di prevenzione e di contrasto, Centro di Coordinamento RAEE/Legambiente, 2014,
p. 11.
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Caixa 2
Exemplo de má gestão dos REEE na UE
Em julho de 2020, as autoridades espanholas detiveram cinco dirigentes de uma
empresa de reciclagem de REEE em Sevilha (Espanha). As autoridades alegaram
que a empresa não tratava resíduos perigosos que recebeu. Em particular, estava
a acumular todos os resíduos gerados na Andaluzia que continham gases de
refrigeração, como frigoríficos, aparelhos de ar condicionado e
termoacumuladores (cujos materiais de isolamento contêm estes gases). Estes
gases podem ser extremamente nocivos para a camada de ozono da Terra e
representavam um potencial risco para a saúde dos trabalhadores daquelas
instalações e das populações vizinhas54.

46 De acordo com dados do Eurostat, os Estados‐Membros da UE recolhem uma
quantidade de REEE que corresponde a menos de metade do peso dos produtos
elétricos e eletrónicos colocados no mercado (ver Anexo II, figura 3 e quadro 1). O
projeto "Countering WEEE Illegal Trade" estimou que a má gestão dos equipamentos
eletrónicos fora de uso na Europa envolva dez vezes o volume de REEE exportados
ilegalmente para outras partes do mundo55. Em 2015, calculava‐se que os então 28
Estados‐Membros da UE exportassem anualmente cerca de 400 mil toneladas de REEE
não documentados misturados com equipamentos elétricos e eletrónicos usados56.
Para colocar a situação em perspetiva, esta quantidade exportada correspondia a
cerca de 10,5% dos REEE recolhidos de forma adequada nestes 28 países em 201557.

47 As transferências de resíduos eletrónicos para outros Estados‐Membros da UE
têm de cumprir a legislação da União em matéria de transferências de resíduos (em
particular o Regulamento (CE) nº 1013/2006)58. No que diz respeito às transferências
para países terceiros, tanto o direito da UE como o direito internacional proíbem as
transferências de REEE perigosos de países da União para países que não são membros
54

Guardia Civil, Cinco detenidos y dos investigadores en una empresa de Sevilla dedicada al
reciclaje electrónico, 14 de julho de 2020.

55

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market Assessment,
Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, agosto de 2015, p. 16.

56

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market Assessment,
Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, 2015, p. 16.

57

Eurostat, Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management
operations [ENV_WASELEE__custom_441774].

58

Diretiva 2012/19/UE, artigo 10º, nº 1.
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da OCDE59. Para auxiliar as autoridades dos Estados‐Membros, a Diretiva REEE contém
requisitos cujo objetivo é fazer a distinção entre equipamentos elétricos e eletrónicos
usados e REEE60.

48 As transferências ilegais de resíduos eletrónicos ocorrem frequentemente através
da classificação falsa dos REEE como equipamentos usados61. Este procedimento
apresenta as transferências erroneamente como operações comerciais normais, a fim
de iludir os requisitos jurídicos (ver caixa 3). Atualmente, a Diretiva REEE estabelece
regras para distinguir entre equipamentos usados e resíduos eletrónicos, que são
complementadas por orientações da UE62. Uma experiência realizada pela Basel Action
Network (uma ONG) ajudou a clarificar o destino dos REEE. Entre abril de 2017 e
setembro de 2017, esta ONG depositou 314 equipamentos elétricos e eletrónicos
usados, munidos de dispositivos de localização GPS secretamente colocados, em
pontos de recolha de REEE em 10 Estados‐Membros da UE. Das 314 unidades cuja
localização foi acompanhada, 303 permaneceram na UE, enquanto 11 terminaram em
sete diferentes países e territórios não pertencentes à OCDE (Gana, Hong Kong,
Nigéria, Paquistão, Tanzânia, Tailândia e Ucrânia)63.

Caixa 3
Exemplo de transferência ilegal de resíduos eletrónicos
Em junho de 2020, as autoridades espanholas, com o apoio das autoridades
italianas e da Europol, desmantelaram um grupo criminoso organizado
responsável pelo transporte ilegal de resíduos perigosos, incluindo REEE, a partir

59

Regulamento (CE) nº 1013/2006, Decisão C(2001)107/Final da OCDE, artigo 36º, e
Convenção sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua
eliminação (Convenção de Basileia), anexo VII.

60

Diretiva 2012/19/UE, anexo VI.

61

Forti V. et al., The Global E‐waste Monitor 2020 – Quantities, flows and the circular
economy potential, Universidade das Nações Unidas (UNU)/Instituto das Nações Unidas
para a Formação e Investigação (UNITAR) – coorganizadores do Programa SCYCLE, União
Internacional das Telecomunicações (UIT) e Associação Internacional de Desperdícios
Sólidos e Limpeza Urbana (ISWA), Bona/Genebra/Roterdão, 2020, p. 14.

62

Diretiva 2012/19/UE, artigo 23º e anexo VI. Ver também Correspondents' Guidelines No 1 –
Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and of used Electrical and
Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEEE.

63

Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019,
p. 6.
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das Ilhas Canárias. De forma deliberada, o grupo classificava erradamente os REEE
como artigos em segunda mão e exportava‐os para compradores em África, tendo
o total ascendido a mais de 750 000 kg de REEE em 2018 e 201964.

49 O Regulamento Transferências de Resíduos da UE classifica os resíduos como
estando incluídos na "Lista Verde", com requisitos menos rigorosos para a
transferência, ou na "Lista Laranja", com requisitos mais exigentes65. Os REEE não
tratados, normalmente perigosos, estão em geral incluídos na "Lista Laranja". Uma
auditoria conjunta sobre a aplicação do Regulamento Transferências de Resíduos
realizada pelas ISC de sete Estados‐Membros e da Noruega constatou que os resíduos
perigosos (que incluem a maioria dos tipos de REEE) eram frequentemente importados
e exportados como "mercadorias" ou resíduos incluídos na "Lista Verde", a fim de
evitar os procedimentos e proibições mais rigorosos aplicáveis aos resíduos da "Lista
Laranja"66. Em março de 2021, a Comissão estava a rever o Regulamento
Transferências de Resíduos67.

50 As estatísticas em matéria de comércio internacional não distinguem entre
equipamentos elétricos e eletrónicos novos e usados68, e as transferências ilegais de
REEE podem ocorrer através da sua classificação incorreta como "equipamento usado"
(ver ponto 48). De acordo com a Organização Mundial das Alfândegas (OMA), esta
situação deverá mudar com a introdução de uma nova rubrica referente a "resíduos e
sucata elétricos e eletrónicos" na versão mais recente da nomenclatura do Sistema
Harmonizado utilizada para classificação de mercadorias comercializadas
internacionalmente, que entrará em vigor em janeiro de 202269.

64

Europol, 2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa, 29 de junho
de 2020.

65

Regulamento (CE) nº 1013/2006, anexos III e IV.

66

EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation – Joint report based on eight national audits, 2013, p. 6.

67

Comissão Europeia, Inception Impact Assessment: Waste Shipment – revision of EU rules,
2020.

68

Krings, Hanna, International trade in second‐hand electronic goods and the resulting global
rebound effect, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, nº 38‐2015,
Philipps‐Universität Marburg, School of Business and Economics, Marburgo, 2015, p. 7.

69

Omi, Kenji, Current situation, analysis and observations on waste control at borders by
Customs,documento de investigação nº 50 da OMA, dezembro de 2020, p. 16. Ver também
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51 De acordo com a Comissão Europeia, entre 2013 e 2015 os Estados‐Membros
(incluindo o Reino Unido) comunicaram 2 800 transferências ilegais de resíduos
(abrangendo todos os tipos de resíduos)70. No período de 2014 a 2015, um grupo
de 14 autoridades ambientais de regiões e países europeus (Áustria, República Checa,
Finlândia, Alemanha, Irlanda, Itália, Malta, Irlanda do Norte, Noruega, Polónia, Escócia,
Eslovénia, Suécia e País de Gales) comunicou 815 violações no domínio da
transferência de resíduos, 99 das quais se relacionavam com transferências ilegais de
REEE71. Um relatório de peritos do projeto de investigação BlockWaste estimou que,
entre 2010 e 2014, 33% dos resíduos perigosos gerados na UE (que incluem os REEE
perigosos) não foram registados como tratados72.

52 Desde 2009, a OMA organiza as operações DEMETER, em que as autoridades
aduaneiras e outras autoridades cooperam para fazer cumprir os requisitos comerciais
previstos nos tratados internacionais (como os relacionados com o comércio de
resíduos). Em 2020, a operação DEMETER VI reuniu 73 autoridades aduaneiras, bem
como uma série de outros intervenientes, como o Organismo Europeu de Luta
Antifraude (OLAF) e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).
A operação resultou em 131 apreensões, a maior parte das quais dizia respeito a
resíduos metálicos, mas incluía também REEE. Na UE, a maior parte das apreensões
ocorreu na Bélgica, na Polónia e na Dinamarca73. As operações DEMETER anteriores
conduziram igualmente a apreensões de resíduos eletrónicos perigosos74.

OMA, The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted, 8 de janeiro
de 2020.
70

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação do
Regulamento (CE) nº 1013/2006 relativo a transferências de resíduos, COM(2018) 762, p. 6.

71

Olley, Katie et al., IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014‐2015 – Enforcement of the
European Waste Shipment Regulation, Rede Europeia para a Implementação e Execução da
Legislação Ambiental (IMPEL), pp. 28‐32.

72

Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU,
Projeto BlockWaste, outubro de 2017, pp. 29‐30.

73

OMA, Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments of illegal waste and ozone
depleting substances, 29 de outubro de 2020.

74

OMA, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV, 28 de novembro de 2018.
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Continuar a aumentar a recolha, reciclagem e reutilização dos
resíduos eletrónicos

53 A Diretiva REEE estabeleceu uma taxa mínima de recolha de 65% de todos os
REEE em relação ao peso médio dos equipamentos elétricos e eletrónicos colocados
no mercado nos três anos anteriores ou, em alternativa, de 85% dos REEE gerados no
território do Estado‐Membro, aplicável a partir de 201975. Em relação ao primeiro
objetivo (65%), a taxa de recolha é calculada em função do peso médio dos
equipamentos colocados no mercado, o que significa que não é medida a percentagem
de REEE gerados que são recolhidos.

54 Os Estados‐Membros têm de comunicar os dados de 2019 ao Eurostat até junho
de 2021, pelo que estes valores não estavam disponíveis em janeiro de 2021. Os dados
do Eurostat disponíveis para 2017 e 2018 indicam que, nestes anos, poucos
Estados‐Membros cumpriram a taxa de recolha de 65%(ver Anexo II, figura 3). Foi
estimado num estudo que apenas a Bulgária e a Croácia iriam atingir este objetivo
de 65% em 2019 e que nenhum Estado‐Membro alcançaria o objetivo alternativo
de 85%76. A principal razão apontada para esta falha era a mistura de REEE com sucata
metálica77 (ver figura 9).

75

Diretiva 2012/19/UE, artigo 7º, nº 1.

76

C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr, In‐depth Review of the WEEE Collection Rates
and Targets in the EU‐28, Norway, Switzerland, and Iceland, 2020, Universidade das Nações
Unidas (UNU)/Instituto das Nações Unidas para a Formação e Investigação (UNITAR) –
coorganizadores do Programa SCYCLE, Bona, Alemanha, pp. 28‐31.

77

Idem, pp. 32‐50.
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Figura 9 – Distância em relação ao objetivo de recolha para 2019
(com base nos dados de 2018, UE‐27 + Reino Unido, Noruega e Islândia)

Meta de 65% – 13,5 kg per capita
Recolha – 9,5 kg per capita

Distância para o
objetivo
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Exportações ilegais de REEE

1a2
0,5 a 1,4

Mecanismos de execução e garantia de aplicação

>2
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Fonte: TCE, com base em In‐depth review of the WEEE Collection Rates and Targets in the EU‐28,
Norway, Switzerland, and Iceland, UNU/UNITAR.

55 Os objetivos de recolha para 2019 complementam um conjunto de objetivos de
valorização aplicáveis a partir de 2018, que incluem taxas mínimas tanto de
valorização, como de reciclagem e de preparação para a reutilização (ver figura 10).
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Figura 10 – Objetivos de valorização de REEE aplicáveis a partir de 15 de
agosto de 2018

Nota: os objetivos são relativos aos REEE tratados após a recolha.
Fonte: TCE, com base na Diretiva REEE.

56 Mesmo que a UE consiga atingir a taxa mínima de recolha de 65% para cada uma
das seis categorias de equipamentos elétricos e eletrónicos fora de uso, uma grande
parte dos REEE continuará ainda assim a não ser reciclada nem preparada para
reutilização. Neste cenário hipotético, a UE reciclaria, em termos de peso médio dos
produtos colocados no mercado, 35,75% dos telemóveis, 45,5% dos televisores e 52%
dos frigoríficos (ver figura 11).
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Figura 11 – Valorização, reciclagem e preparação para a reutilização no
cenário de uma taxa de recolha de 65%
Se os Estados‐Membros atingissem o objetivo de recolha de 65%*, tal equivaleria a:

Equipamentos de
regulação da
temperatura
55,25%
52%

Equipamentos de
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dimensões
48,75%
35,75%

Equipamentos de
grandes dimensões
55,25%
52%

Pequenos
equipamentos
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telecomunicações
48,75%
35,75%

* Em relação ao peso médio dos equipamentos elétricos e
eletrónicos colocados no mercado nos três anos
anteriores

Valorização,
incluindo:

Monitores e outros
equipamentos com
ecrãs grandes
52%
45,5%

Lâmpadas
52%

Reciclagem e preparação para a
reutilização

Reciclagem

Fonte: TCE, com base na Diretiva REEE.

57 A conceção de produtos poderia reduzir os resíduos eletrónicos e aumentar a
reutilização, tornando os equipamentos elétricos e eletrónicos mais duradouros e mais
fáceis de reparar78. Os fabricantes podem aumentar a durabilidade dos produtos, por
exemplo, através de uma melhor seleção de materiais e de alterações nas técnicas
utilizadas para montar os seus componentes. Uma melhor conceção pode também
aumentar a reparabilidade dos produtos.

58 A Diretiva REEE contém algumas disposições sobre a conceção dos produtos.
Além disso, o novo plano de ação da UE para a economia circular prevê igualmente
alterações à conceção dos produtos como forma de atingir uma economia mais
circular. O Tribunal chamou anteriormente a atenção para o papel da conceção na
reciclabilidade, reparabilidade e durabilidade dos produtos (ver caixa 4).

78

Parajuly, K. et al., Future e‐waste scenarios, Iniciativa StEP, UNU Vie‐SCYCLE e Centro
Internacional de Tecnologia Ambiental do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, Bona e Osaka, 2019, p. 20.
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Caixa 4
Trabalho anterior do TCE sobre a questão da conceção ecológica
No seu Relatório Especial 01/202079, o Tribunal observou que a Comissão tinha
começado a ter em conta fatores como a presença de materiais críticos e raros,
bem como a reciclabilidade, reparabilidade e durabilidade dos produtos.
Recomendou que a Comissão adotasse um quadro metodológico normalizado
para inclusão dos requisitos da economia circular, a aplicar durante os trabalhos
preparatórios de propostas legislativas relevantes para a conceção dos produtos.
A Comissão aceitou esta recomendação e tem até dezembro de 2021 para a
aplicar.

59 Em 2019, a Comissão atualizou os requisitos de conceção ecológica aplicáveis
a 10 classes diferentes de produtos80. Para seis delas (aparelhos de refrigeração, ecrãs
eletrónicos, máquinas de lavar louça para uso doméstico, máquinas de lavar roupa
para uso doméstico e máquinas combinadas de lavar e secar roupa para uso
doméstico, aparelhos de refrigeração com função de venda direta e equipamento de
soldadura)81, estabeleceu que os fabricantes devem, até 2021, assegurar que os
produtos são concebidos de forma a permitir a sua reparação com "ferramentas
normalmente disponíveis". Os requisitos revistos estipulam igualmente que os
fabricantes devem ter peças sobressalentes disponíveis para os reparadores
profissionais (e, em alguns casos, os utilizadores finais).

60 Estes requisitos de conceção ecológica atualizados ainda não incluem alguns
equipamentos elétricos e eletrónicos populares, como os telemóveis e os
computadores. O Gabinete Europeu das Uniões de Consumidores (GEUC), que
representa 45 organizações de consumidores de 32 países europeus, criticou os
requisitos por não concederem aos utilizadores finais o mesmo direito de acesso às
peças sobresselentes concedido aos reparadores profissionais82.

79

TCE, Relatório Especial 01/2020,"Ação da UE em matéria de conceção ecológica e de
etiquetagem energética: um importante contributo para uma maior eficiência energética
afetado por atrasos significativos e incumprimento".

80

Comissão Europeia, espaço da imprensa: The new ecodesign measures explained, 1 de
outubro de 2019.

81

Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão, Regulamento (UE) 2019/2021 da Comissão,
Regulamento (UE) 2019/2022 da Comissão, Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão,
Regulamento (UE) 2019/2024 da Comissão e Regulamento (UE) 2019/1784 da Comissão.

82

BEUC, Thanks to the EU, we’re moving closer to a repair society, 2 de outubro de 2019.
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Observações finais
61 A UE dispõe de um quadro de gestão dos resíduos eletrónicos melhor do que
outras partes do mundo. Em média, os Estados‐Membros da UE recolhem e recuperam
mais REEE do que a maioria dos países terceiros. A recolha e a valorização dos resíduos
eletrónicos na UE melhoraram ao longo do tempo e a União recicla atualmente mais
de 80% dos REEE que recolhe. A UE no seu conjunto cumpriu os seus anteriores
objetivos de recolha e valorização de REEE, embora alguns Estados‐Membros não
tenham atingido o objetivo de recolha fixado para 2016. Posteriormente, a UE fixou
para si própria objetivos mais exigentes nesta matéria (em relação aos quais ainda não
há dados disponíveis).

62 Ao longo do tempo, a UE melhorou a sua legislação em matéria de resíduos
eletrónicos através da revisão dos objetivos, da categorização dos resíduos eletrónicos
e dos procedimentos de comunicação de informações. A Comissão avaliou a execução
das políticas, disponibilizou orientações e lançou procedimentos de infração contra
Estados‐Membros.

63 Subsistem desafios no domínio da gestão de resíduos eletrónicos na UE, um dos
quais é a aplicação dos requisitos existentes para o tratamento de resíduos
eletrónicos. Por exemplo, alguns Estados‐Membros carecem de recursos para
inspecionar um número significativo de operadores e realizar a verificação
juridicamente exigida da existência de "condições de tratamento equivalentes" em
caso de transferência de resíduos para fora da UE. Outro desafio é lidar com a gestão
incorreta dos resíduos eletrónicos, as transferências ilegais e outras atividades
criminosas. Além disso, a UE enfrenta o repto de continuar a aumentar a recolha, a
reciclagem e a reutilização dos resíduos eletrónicos.

O presente documento de análise foi adotado pela Câmara I, presidida por Samo Jereb,
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, em 14 de abril de 2021.
Pelo Tribunal de Contas,

Klaus‐Heiner Lehne
Presidente
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Anexos
Anexo I – Resumo dos objetivos de valorização e reciclagem de
REEE fixados pela UE
Quadro 1 – Objetivos de valorização e reciclagem de REEE na UE
A partir de 13 de agosto
de 2012
até
14 de agosto de 2015

A partir de 15 de agosto
de 2015
até
14 de agosto de 2018

A partir de 15 de agosto
de 2018

80% de valorização, com 75%
de reciclagem, dos REEE
pertencentes às
categorias 1 ou 10 do anexo I

85% de valorização, com 80%
de reciclagem e preparação
para a reutilização, dos REEE
pertencentes às
categorias 1 ou 10 do anexo I

85% de valorização, com 80%
de reciclagem e preparação
para a reutilização, dos REEE
pertencentes às
categorias 1 ou 4 do anexo III

75% de valorização, com 65%
de reciclagem, dos REEE
pertencentes às
categorias 3 ou 4 do anexo I

80% de valorização, com 70%
de reciclagem e preparação
para a reutilização, dos REEE
pertencentes às
categorias 3 ou 4 do anexo I

80% de valorização, com 70%
de reciclagem e preparação
para a reutilização, dos REEE
pertencentes à categoria 2 do
anexo III

70% de valorização, com 50%
de reciclagem, dos REEE
pertencentes às categorias 2, 5,
6, 7, 8 ou 9 do anexo I

75% de valorização, com 55%
de reciclagem e preparação
para a reutilização, dos REEE
pertencentes às categorias 2, 5,
6, 7, 8 ou 9 do anexo I

75% de valorização, com 55%
de reciclagem e preparação
para a reutilização, dos REEE
pertencentes às
categorias 5 ou 6 do anexo III

80% de reciclagem para as
lâmpadas de descarga de gás

80% de reciclagem para as
lâmpadas de descarga de gás

80% de reciclagem para as
lâmpadas

Anexo I – Categorias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grandes eletrodomésticos
Pequenos eletrodomésticos
Equipamentos informáticos e de telecomunicações
Equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos
Equipamento de iluminação
Ferramentas elétricas e eletrónicas (com exceção de
ferramentas industriais fixas de grandes dimensões)
Brinquedos e equipamento de desporto e lazer
Aparelhos médicos (com exceção de todos os produtos
implantados e infetados)
Instrumentos de monitorização e controlo
Distribuidores automáticos
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Anexo III – Categorias

1. Equipamentos de regulação da temperatura
2. Ecrãs, monitores e equipamentos com ecrãs de superfície
superior a 100 cm2
3. Lâmpadas
4. Equipamentos de grande dimensão (qualquer dimensão
externa superior a 50 cm)
5. Equipamentos de pequenas dimensões (com nenhuma
dimensão externa superior a 50 cm)
6. Equipamentos informáticos e de telecomunicações de
pequenas dimensões (com nenhuma dimensão externa
superior a 50 cm)

Nota: os objetivos são relativos aos REEE tratados após a recolha e não aos produtos colocados no
mercado.
Fonte: TCE, com base na legislação da UE.
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Anexo II – Dados sobre recolha e valorização de REEE
Figura 1 – Taxa de recolha de resíduos eletrónicos (em %, 2017*)
Croácia
Estónia
Bulgária
Suécia
Áustria
Finlândia
Polónia
Irlanda
República Checa
França
Bélgica (2016)
Luxemburgo
Dinamarca
Alemanha
Hungria
Letónia
Países Baixos
Eslováquia
Portugal
Eslovénia (2016)
Lituânia
Itália (2016)
Espanha
Grécia
Malta (2016)
Roménia (2016)
Chipre (2016)
Noruega
Islândia
Suíça
Reino Unido
Coreia do Sul
Japão
Sérvia (2015)
Turquia (2015)
China (2018)
Estados Unidos
Canadá (2016)
Ucrânia
Austrália (2018)
Ruanda (2018)
Rússia (2014)
África so Sul…
Chile

78
76
70
70
69
61
60
59
57
56
55
55
54
52
51
46
46
45
42
41
40
34
33
31
27
23
17
72
71
63
57
38
22
22
18
16
15
14
13
11
11
6
5
3

Nota: Taxa de recolha expressa em percentagem dos resíduos produzidos.
* Salvo indicação em contrário.
Fonte: TCE, com dados da Global E‐waste Statistics Partnership.
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Figura 2 – Recolha de REEE de particulares (em kg/per capita)
Objetivo para 2006
Suécia
Dinamarca
Luxemburgo
Finlândia
Bélgica
Áustria
França
Irlanda
Bulgária
Países Baixos
Alemanha
República Checa
Portugal
Lituânia
Hungria
Polónia
Croácia
Espanha
Grécia
Eslovénia
Estónia
Itália
Eslováquia
Malta
Chipre
Letónia
Roménia
0

4

2015

8

12

2006

Nota: dados de 2006 não disponíveis para a Bulgária, República Checa, Irlanda, Croácia, Chipre, Letónia,
Malta e Eslovénia.
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat.
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Figura 3 – Taxa de recolha de REEE com objetivos para 2016 e 2019 (%*)
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Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat.
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*Em relação ao peso médio dos produtos colocados no mercado nos três anos anteriores.
Nota: sem dados disponíveis para Itália.
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Quadro 1 – Taxa de recolha de REEE na UE e nos seus Estados‐Membros
(em %*)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

UE‐27

38,6

39,2

39,4

43,1

46,7

47,0

46,8

Áustria

47,7

47,6

49,1

50,2

50,1

62,4

57,6

Bélgica

39,4

38,8

38,6

41,4

47,9

46,1

49,4

Bulgária

72,8

67,8

78,8

106,0

97,0

79,4

73,4

Croácia

n.d.

n.d.

37,2

60,1

94,1

81,6

83,5

Chipre

14,1

14,5

18,2

28,5

28,7

57,1

n.d.

República Checa

30,4

31,4

33,0

42,0

59,1

58,3

48,7

Dinamarca

52,5

50,1

50,8

50,3

47,9

44,9

44,0

Estónia

42,4

32,9

42,0

50,5

59,8

59,1

62,6

Finlândia

36,3

40,3

47,1

46,7

47,3

53,5

54,8

França

29,0

29,4

32,5

39,3

45,3

44,7

46,1

Alemanha

40,9

42,2

42,9

42,5

44,9

45,1

43,1

Grécia

20,5

24,6

33,0

36,8

41,4

42,4

44,6

Hungria

35,9

45,6

54,8

60,8

63,5

60,6

59,3

Irlanda

42,3

45,6

50,1

55,4

58,2

56,8

64,6

Itália

48,4

43,6

34,5

39,4

n.d.

n.d.

n.d.

Letónia

30,2

30,3

29,3

27,7

26,3

49,8

49,5

Lituânia

58,3

62,1

81,6

55,8

43,4

42,1

44,1

Luxemburgo

31,8

33,4

40,2

48,9

52,2

51,0

50,0

Malta

10,8

12,2

11,9

13,2

16,3

21,8

n.d.

Países Baixos

n.d.

n.d.

n.d.

45,8

47,9

49,6

48,9

Polónia

36,2

34,7

35,0

40,2

45,6

45,4

44,7

Portugal

28,7

37,1

49,1

53,6

55,8

53,9

n.d.

Roménia

17,2

24,2

24,4

30,1

31,5

n.d.

n.d.

Eslováquia

48,3

47,3

48,7

47,6

55,7

52,1

51,1

Eslovénia

33,0

29,7

33,7

36,2

46,2

39,1

40,2

Espanha

22,5

31,7

31,2

41,4

44,1

48,2

50,7

Suécia

74,1

77,5

62,7

61,7

66,4

56,3

54,5

n.d.: não disponível
* Percentagem em relação à quantidade média de produtos colocados no mercado nos 3 anos
anteriores no respetivo território.
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat.
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Figura 4 – Valorização por categoria de produtos (UE‐27, em %, com
objetivos)
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Grandes eletrodomésticos
Pequenos eletrodomésticos
Equipamento informático e de telecomunicações
Equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos
Equipamento de iluminação
Ferramentas elétricas e eletrónicas
Brinquedos e equipamento de desporto e lazer
Aparelhos médicos
Instrumentos de monitorização e controlo
Distribuidores automáticos
Objetivo para: pequenos eletrodomésticos; equipamentos de iluminação; ferramentas elétricas e eletrónicas;
brinquedos e equipamentos de desporto e lazer; aparelhos médicos; instrumentos de monitorização e controlo
Objetivo para: equipamento informático e de telecomunicações; equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos
Objetivo para grandes eletrodomésticos e distribuidores automáticos

Nota: alguns dados não estão disponíveis para 2014‐2017.
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat.

44

Figura 5 – Reciclagem e preparação para a reutilização por categoria
(UE‐27, em %, com objetivos)
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Pequenos eletrodomésticos
Equipamento informático e de telecomunicações
Equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos
Equipamento de iluminação
Lâmpadas de descarga de gás
Ferramentas elétricas e eletrónicas
Brinquedos e equipamento de desporto e lazer
Aparelhos médicos
Instrumentos de monitorização e controlo
Distribuidores automáticos
Objetivo para grandes eletrodomésticos e distribuidores automáticos
Objetivo para: pequenos eletrodomésticos; equipamentos de iluminação; ferramentas elétricas e eletrónicas;
brinquedos e equipamentos de desporto e lazer; aparelhos médicos; instrumentos de monitorização e controlo
Objetivo para: equipamento informático e de telecomunicações; equipamentos de consumo e painéis
fotovoltaicos
80 % de reciclagem para as lâmpadas de descarga de gás

Nota: dados relativos a 2012 e 2013 não disponíveis. Alguns dados não estão disponíveis
para 2014‐2017.
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat.
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Anexo III – Auditorias em matéria de resíduos eletrónicos nos
Estados‐Membros da UE
Quadro 1 – Principais resultados das auditorias no domínio dos REEE
realizadas pelas Instituições Superiores de Controlo
Auditoria
2019 – Tribunal de Cuentas
(Espanha)
Ações ambientais realizadas por
concelhos com mais
de 10 000 habitantes das Comunidades
Autónomas que não dispõem do seu
próprio gabinete regional de auditoria

2018 – Valstybés kontrolé
(Lituânia)
Gestão de resíduos perigosos

2018 – Riigikontroll (Estónia)
Auditoria de seguimento ao
tratamento de resíduos perigosos e
radioativos

2017 – Valstybés kontrolé
(Lituânia)
Aplicação do princípio da
responsabilidade do produtor

2017 – Najwyższa Izba Kontroli
(Polónia)
Sistema de gestão de dispositivos
elétricos e eletrónicos usados

2016 – Riigikontroll (Estónia)

Principais questões relacionadas com os REEE
Dos 15 concelhos auditados em matéria de tratamento de
resíduos eletrónicos, um não tinha estabelecido um sistema de
recolha seletiva de REEE e sete recolhiam‐nos separadamente,
mas como parte dos resíduos urbanos gerais.

Nem todos os resíduos perigosos eram identificados;
quantidades significativas eram recolhidas juntamente com os
resíduos urbanos. Concessão de licenças para operações de
gestão de resíduos perigosos sem uma avaliação completa do
potencial impacto na saúde pública. Detetados casos de
instalações que processavam uma quantidade de resíduos
superior à autorizada pelas suas licenças.
As recomendações da auditoria de 2015 estão a ser aplicadas,
mas subsistem problemas. Alguns resíduos tinham começado a
acumular‐se nas instalações das empresas.
O Estado não dispõe de dados exatos e fiáveis sobre os
produtos fornecidos no mercado interno nem sobre a gestão
dos resíduos. As autoridades não inspecionam os produtores e
importadores de risco mais elevado.
A maioria das entidades auditadas não cumpriu a
regulamentação aplicável. A maior parte não registou
corretamente os REEE e muitas não apresentaram relatórios à
autoridade competente. As ambiguidades da legislação
nacional conduziram a casos de autoridades nacionais e
regionais que não se consideram responsáveis pelas inspeções.

Atividade do Estado e das
administrações locais na recolha e
valorização de resíduos urbanos:os
resíduos domésticos são reciclados?

Com frequência, os REEE não são sujeitos a separação. Em
muitos casos, revelou‐se impossível as pessoas desfazerem‐se
de resíduos previamente separados perto de suas casas.

2015 – Riksrevisionen (Suécia)

A supervisão do transporte de resíduos perigosos apresenta
insuficiências e as sanções não dissuadem os intervenientes
pouco sérios.

O transporte de resíduos perigosos é
controlado de modo eficaz?

2015 – Riigikontroll (Estónia)
Tratamento de resíduos perigosos e
radioativos:o Governo conseguiu
organizar o tratamento de resíduos
perigosos e radioativos?

Os dados nacionais sobre resíduos perigosos são inexatos. A
quantidade de resíduos perigosos gerados aumentou, mas a
reciclagem manteve‐se nos níveis de 2008 (para todos os
resíduos perigosos, incluindo REEE). Os centros de recolha não
conseguiram assegurar um tratamento rápido subsequente
dos resíduos perigosos.
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Auditoria
2013 – EUROSAI – (ISC da Bulgária,
Grécia, Hungria, Irlanda, Países
Baixos, Noruega, Polónia e
Eslovénia)
Coordinated audit on the enforcement
of the European Waste Shipment
Regulation: Joint report based on eight
national audits,

2013, p. 6.

Principais questões relacionadas com os REEE
Todos os países auditados cumprem formalmente a
regulamentação da UE em matéria de transferências de
resíduos, mas com discrepâncias significativas ao nível da
garantia de aplicação da legislação, da interpretação da
legislação e do tratamento das infrações. Em vários países,
verifica‐se uma classificação errónea das importações e
exportações de resíduos eletrónicos, o que é facilitado pelas
diferenças entre a classificação de resíduos da Convenção de
Basileia e os códigos pautais utilizados pelas autoridades
aduaneiras.

Fonte: TCE, com base nos relatórios enumerados.

Siglas, abreviaturas e acrónimos
CENELEC: Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica
DG ENV: Direção‐Geral do Ambiente da Comissão Europeia
Europol: Agência da União Europeia para a Cooperação Policial
INTOSAI: Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo
ISC: Instituição Superior de Controlo
OCDE: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos
OMA: Organização Mundial das Alfândegas
REEE: resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
TIC: tecnologias da informação e da comunicação
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Glossário
Conceção ecológica: visão da conceção que minimiza o impacto ambiental em todas as
fases do ciclo de vida de um produto.
Economia circular: sistema económico destinado a minimizar os recursos utilizados, os
resíduos e as emissões, através da reutilização, da partilha, da reparação, da
renovação, da remanufatura e da reciclagem.
Organização de responsabilidade do produtor: organismo criado pelos fabricantes
com vista a cumprir as suas obrigações em matéria de impacto ambiental dos seus
produtos.
Resíduos eletrónicos: equipamentos elétricos e eletrónicos que deixaram de ter valor
para os seus utilizadores, também designados pela sigla REEE (resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos).
Responsabilidade alargada do produtor: abordagem em que a fase pós‐consumo do
ciclo de vida de um produto, incluindo a reciclagem e a eliminação, é acrescentada às
responsabilidades ambientais do produtor.
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Equipa do TCE
O presente documento de análise, intitulado "Intervenção da UE e desafios existentes
em matéria de resíduos eletrónicos", foi adotado pela Câmara I – Utilização
sustentável dos recursos naturais, presidida pelo Membro do TCE Samo Jereb. Foi
elaborado sob a responsabilidade de Joëlle Elvinger, Membro do TCE, com a
colaboração de Ildikó Preiss, chefe de gabinete, e Charlotta Törneling, assessora de
gabinete; Robert Markus, responsável principal; Ernesto Roessing, responsável de
tarefa; João Coelho, auditor. Adrian Williams prestou apoio linguístico.
Marika Meisenzahl prestou apoio no domínio do design gráfico.
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A presente análise centra-se no papel e na
intervenção da UE com vista a enfrentar os
desafios que se colocam à gestão dos resíduos
eletrónicos (REEE). Em média, os EstadosMembros da UE recolhem e recuperam mais REEE
do que a maioria dos países terceiros. Em termos
coletivos, a União cumpriu os seus anteriores
objetivos de recolha e valorização de REEE, tendo
posteriormente fixado para si própria objetivos
mais exigentes. Todavia, subsistem dificuldades.
A análise do Tribunal destaca os desafios
referentes à aplicação dos requisitos existentes
de tratamento de resíduos eletrónicos; ao
combate à gestão incorreta de resíduos
eletrónicos e às transferências ilegais e outras
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aumento da recolha, reciclagem e reutilização
dos resíduos eletrónicos.
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